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Pär Ottosson vann
Arbetarrörelsens Kulturpris 2016
“För ett aktivt engagemang mot machokulturen och för ett välkomnande av människor på
flykt från krig och förföljelse, har Pär aktiverat sin arbetsplats i inspirerande kortfilmer med
tydligt budskap och med stor spridning i sociala medier, och visat att vi kan alla bidra till ett
arbetsliv i ett demokratiskt och solidariskt samhälle.”

Sträck stolt på dig, byggare!
Byggnadsavtalet 2016 är klart. Hur går dina
tankar nu med lite distans till konflikten,
ordförande?
Jag känner stor tacksamhet! Till alla medlemmar som har stått upp genom hela avtalsrörelsen. Till alla nya medlemmar som tydligt
visar sin solidaritet med den svenska modellen. Till alla ombudsmän som slitit hårt under
flera veckor. Genom hela avtalsrörelsen har vi
hållit ihop, och vi har visat vad vi kan åstadkomma när vi tar konflikten. Tillsammans har
vi varit starka och tillsammans har vi fått ett
avtal vi kan vara stolta över. Tack, alla!
Vad uppnådde vi denna avtalsrörelse?
Arbetsgivarna ville få bort ackorden - det satte
vi stopp för. De ville ta makten över våra lönesystem – det tillät vi inte. Tillsammans
pressade vi arbetsgivarna att ta våra frågor om
jämställdhet, mångfald och lärlingar på allvar.
Vi fick igenom att våra förtroendevalda ska
ha mandatet att förhandla på arbetsplatserna,
vilket resulterar i mer ordning och reda i
branschen. Vi fick till en kraftig låglönesatsning för de sämst betalda, och en genomsnittlig löneökning för alla på 748 kronor i
månaden. Det här var viktiga krav för oss.

åter förhandla med arbetsgivarna och få till ett
ännu bättre avtal. I den här avtalsrörelsen har
vi visat vad vi kan åstadkomma tillsammans.
Nästa år gör vi det igen.
Vad händer nu?
Närmast väntar förhoppningsvis en välförtjänt
sommarledighet för oss alla, med tid för nära
och kära, kanske en tupplur i hängmattan, en
skön konsert eller en kall i skuggan. Jag tar
leende med mig ett ton tacksamhet över vårens
uppslutning i avtalsrörelsen och ser fram mot
att dra i gång igen efter sommaren.
I dag ska du sträcka stolt på dig, byggare, det
här gjorde vi bra!

Jonas F Sjöberg
Ordförande Byggnads Skåne

Vilket var det viktigaste målet?
Vi ville få till ett modernt byggavtal för framtiden, för en bransch vi kan vara stolta över.
Och det fick vi. Givetvis fick vi inte igenom alla
våra krav, vi fick inte igenom en löneökning på
3,2 procent, men så är det i förhandlingar.
Viktigast var att få till ett modernt avtal. Och
det målet nådde vi med råge. Om ett år ska vi

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

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.

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/

Byggnads Skåne kontakt

Byggnads Skåne Öppettider

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

Måndag - Torsdag
8.00 - 16.30
Fredag			
8.00 - 13.00 (telefonjour
			13.00 - 16.30)

Postadress: Scheelegatan 27, 212 28 Malmö

Kvällsöppet:
Tisdag - Malmö		
Onsdag - Kristianstad		
Torsdag - Helsingborg		

Besöksadresser:

Malmö			Helsingborg
Scheelegatan 27		

Måndagsgatan 1

Kristianstad
Kanalgatan 94

Ansvarig utgivare: Jonas Sjöberg		

Tryck: Tryckfolket AB

8.00 - 18.00
8.00 - 18.00
8.00 - 18.00

Avtalsrörelsen 2016

Framtidsinriktade och moderna avtal!
Strejken är över. Arbetsgivarnas attacker på våra lönesystem är stoppade och nu har
vi fått avtal för ökad jämställdhet och mångfald och för bättre ordning och reda.
Här följer en kort redogörelse över de mål vi nådde.
Byggavtalet
Ökat mandat till våra fackligt
förtroendevalda.
Krafttag för ökad jämställdhet,
mångfald och fler lärlingar.
Arbetstidsförkortning på 2 h till
39 h per år.
Kraftig låglönesatsning.
Löneökning med i snitt 748 kr/
månaden eller 4,30 kr/timmen.
Entreprenadmaskinavtalet
Utgåendelönen höjs med 4,30 kr/h
respektive 748 kr/månad.
Ny lägsta lön blir 152,50 kr/h
respektive 26 535 kr/månad.
Arbetstidsförkortningen höjs till 39 h.
Tydliga lönespecifikationer.
Införandet av HEA.
Bättre in- och utlåningsregler.

Glasmästeriavtalet
Utgående lön höjs med 783 kr/mån.
Grundlönen höjs till 152,50 kr.
Kompensationstidbank ökas till 50 h.
Ackordets fasta del höjs med 4,50 kr.
Bättre permissionsregler för sambos.
Möjlighet att anpassa arbetstider
efter behov.
Reglering om dispens vid nattarbete.
Lärlingssystemet utvecklas till
utbildningsplan för undergrupper.
Stärkt konkurrenskraft, möjlighet
till lördagsöppet.
Införande av OB-ersättning.

Teknikinstallationsavtalet
VVS & Kyl
Införandet av HEA.
Löneökning: 4,69 kr/h eller
816 kr/mån.
Ny lägstalön på 158 kr per timme.
Stärkt ackordsparagraf.
Plåt- och ventilationsavtalet
Införandet av HEA.
Bättre prestationslönesystem.
Friskvårdspeng om 2 500 kr.
Stärkt företagshälsa för 50+ .
Förbättrade traktamentsregler.

Mer utförlig information på
www.byggnads.se/avtal-2016

Byggnads tog kampen för sparkade arbetare - och vann
Två polska murare som arbetade i Lund sparkades efter att de hade gått med i
Byggnads. Byggnads hjälpte arbetarna på plats samt stämde arbetsgivaren.
I mars föll domen i Arbetsdomstolen, uppsägningarna var ogiltiga och arbetsgivaren dömdes till höga skadestånd.
Murarna hade en lön på 85 kronor
i timmen på det polska företag
de hade kontrakt för. När de
gick med i Byggnads och krävde
att få den på platsen avtalsenliga lönen 165 kronor i timmen,
fick de först en varning och
sedan en omedelbar uppsägning.
Snabbt agerande
Ombudsmännen från Byggnads
Skåne engagerade sig snabbt i
fallet och löste akut boende och
hemresa, innan de drog igång

den rättsliga biten. Det blev en
långdragen process men vi gläder oss över att rättvisa skipades. Murarna tilldömdes rättmätiga skadestånd för uteblivna
löner och övrig skada.
Ordning och reda i praktiken
Byggnads Skåne fick skadestånd för den föreningsrättskränkning som uppsägningarna
innebar. Vi fortsätter vår kamp
för ordning och reda!

Möt Pär Ottosson
Den dansande snickaren som valsade hem
Arbetarrörelsens Kulturpris 2016
Stort grattis Pär! Den 1 maj fick
du ta emot Arbetarrörelsens
Kulturpris i Malmö Folkets Park för
dina dansfilmer. Hur kändes det?
- I första hand känns det som
en stor ära att bara bli nominerad, och jag är tacksam för utnämningen. Sedan att stå på
scen första maj med det gänget,
diplom och blommor och hela
grejen. Jag blev tagen.
Och väldigt tacksam. Det är kul
att få uppskattning för saker
man gjort.
Hade du väntat dig att få den
responsen på era filmer?
- Aldrig! Det kändes helt galet
när filmerna delades så snabbt.
Jag hade aldrig väntat mig den
snabba responsen. Helt sjukt!
Och jättekul!

Utöver responsen från tittarna,
vad gillade du själv mest med
filmerna?
- Jag var himla glad över att de
allra flesta ställde upp och dansade, att de tog det för den roliga grej det var. Vid ett tillfälle
var vi 26 snickare på plats, och
22 hakade på. Och sedan att se
att de blev lika glada för den
galna responsen som jag. Såna
här grejer gör tradiga dagar så
mycket roligare, för alla.
Kulturpriset gav även en extraslant
i kassan. Planer för den pengen?
Hehe, jag har lovat hela dansgänget middag, så det blir en
rejäl boule & bärs i sommar!
Läs mer om Pär i Byggnadsarbetarens marsnummer.

Fyra favoriter
Verktyg: Hammare
Barnbok: Rasmus på luffen
Resmål: Skillinge, Österlen
Detalj på RPC:
Utformningen av väggarna.
I gympasalen är det helgjutna
stycken på 14 meter - fräckt!

RPC - Sveriges största passivhus i Trelleborg
Pär Ottosson och hans arbetskollegor spelade in dansfilmerna på sin nuvarande
arbetsplats, Rättspsykiatriskt
Centrum (RPC), strax öster
om Trelleborg.
Den 31 mars bjöd Krets
Söderslätt in till ett mycket
välbesökt kretsmöte med
rundvandring på bygget.
Först i välfärden
I början av 2014 fick MVB
uppdraget att bygga RPC som
Sveriges största passiv - och
plusenergihus. RPC kommer
att vara mycket energieffektivt
och producera förnybar energi
med ett överskott om två kWh/
m2/år. Huset kommer att bli
Sveriges enda passivhus med

solceller, solfångare, geotermi
och ett eget vindkraftverk – det
allra första passivhuset inom
välfärdsektorn.
Enligt beräkningarna kommer
Region Skåne att spara 1 270 000
kr per år i energikostnader.
Först i välfärden
Byggnaden kommer att inhysa
högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning, vilket även det har
ställt speciella krav på planeringen av säkerheten under
byggnationen.
RPC har plats för 51 patienter,
150 personer kommer att
arbeta här och det invigs
sommaren 2016 och öppnar
verksamhet under hösten.

Inbjudan till aktuella medlemsmöten
kretsarna önskar alla medlemmar
glad sommar och väl mött i september

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

Krets Helsingborg
Daniel Andersson, 0725-24 18 99
daniel.Andersson@prenad.se

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

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

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

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

Krets Mitt i Skåne
Håkan Andersson, 0701-43 91 71
chmandersson@telia.com
Krets Mitt i Skåne bjuder in till möte torsdagen den
16 juni kl 18.00 på Hörby Folkets Hus. Anmäl dig till
Håkan Andersson.

Krets Söderåsen
Alf Persson, 0705-70 26 41
affe.persson@passagen.se
Krets Södersåsen bjuder in till Hyllstofta skjutbana
9 juni. Vi samlas på ICA-kvantum i Klippan (parkeringen) kl 18.00. Förhandsanmälan till Annika på tele
010-6011345 Först till kvarn, reducerat antal deltagare.
Datum: 9 juni
Tid: 18.00
Plats: Hyllstofta skjutbana, Klippan

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

Krets ett två fyra
Fredrik Alm, 0736-87 67 25
fredde.alm@gmail.com
Tisdagen 31 maj bjuder krets 124 och krets Malmö in
till ett gemensamt kretsmöte som handlar om avtalsrörelsen. Anmäl er till Chatarina på 010-601 13 42 eller
Ros-Marie på 010-601 13 35 senast 23 maj.
Datum: 31 maj
Tid: 16.30
Plats: Meddelas vid anmälan

Välkommen till Byggnads pensionärsklubb!

Datum: 16 juni
Tid: 18.00
Plats: Hörby Folkets Hus

Pensionärsklubben träffas några gånger under året, vi
åker på trevliga utfärder tillsammans med våra respektive, vi 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.

Östra kretsen

Du som vill ha mer information kontakta klubbens
ordförande; Nils-Thure Svensson 0768-14 87 05

Jörgen Svensson, 0708-37 89 28
kulstyving@gmail.com
Östra kretsen bjuder in till möte tisdagen den 14 juni
kl 18.30. Vi grillar i trädgården hos Roger Nilsson i
Tollarp. Anmälan och vägbeskrivning, ring Jörgen,
0708-37 89 28
Datum: 14 juni
Tid: 18.30
Plats: Torbovägen 48-9 i Tollarp

Pensionärsklubbens möten 2016
Alla möten är i Malmö Folkets Hus, sal 2, kl 14.00
Torsdagen 6 september
Tisdagen 8 november
Tisdagen 24 januari 2017
Kaffe och kaka serveras. Ta gärna med respektive.
Välkomna!

Inbjudan till aktuella medlemsmöten

Fiskedag för alla
Lördag 2 juli från 9:30
Rögle dammar, Skrylleområdet, Dalby
Krets Söderslätt och Krets Lundabygden bjuder in alla Byggnads Skånes medlemmar med familjer till
en fiskedag på Rögle dammar i Skrylleområdet utanför Dalby. Medtag eget kast- eller flugspö - vi bjuder
på mat. För information om Rögle dammar och vägbeskrivning, besök deras hemsida: www.skrylle.se/
att-gora/fiska-i-rogle-dammar/

Anmäl er senast den 29 juni till
Mattias Flisborn 0722-1991 30 mattias.flisborn@byggnads.se eller
Charlie Håkansson 0733-8406 17, charlie.hakansson@gmail.com

Hjärtligt välkomna!

Första spadtaget för nybyggt för seniorer i Båstad
Första soliga vårdagen i mars så samlades byggare, projektörer och blivande
boende på bf Apelgården i Båstad för ett första symboliskt spadtag med
grävskopa. Bakom spakarna satt kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt.
Det är Riksbyggen som bygger
34 seniorbostäder av typen
Bonum.
Första omgången är utsåld, men
under 2018 inleder Riksbyggen
en andra etapp då det kommer att
byggas ytterligare två hus för
seniorer.
På plats från Byggnads Skåne var
Mats Preutz, ordförande för
Krets Skälderviken samt med i
Riksbyggen Nordvästs styrelse.

Styrelsen för
Riksbyggen NV, fr v:
Emil Nilsson,
Mats Preutz,
Tony Nordh,
Anne Kjellberg
Rolf Lovén
Lennart Nilsson

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

Stort grattis till våra skånska guldmedaljörer i Yrkes SM!

Pontus Nordblad och Håkan Olander, Kristianstad
Guld i Väg- och anläggning

Adam Kristensson, Lund
Guld som Murare

André Lövström, Kristianstad
Guld som Isoleringsplåtslagare.

Skånes yngre byggare tog verkligen storslam i Yrkes-SM! Tre guld, tre silver och ett brons!
Starkt jobbat och stort grattis även till Rickie Nyström, Kristianstad, silver i Isoleringsplåtslageri;
Nils-Joel Persson och Tobias Hellqvist, Hässleholm, brons i Väg- och anläggning;
Wictor Bergqvist, Skurup, silver i VVS; Victor Sandberg, Lund, silver i golvläggning

Skånes Unga Byggare
Skånes Unga Byggare deltog på ett flertal
demonstrationer under 1 maj.
Det var härligt att se så många kamrater sluta upp under vårsolen på arbetarrörelsens
internationella dag. Nu kämpar vi vidare för att
bli ännu fler och ännu bättre.
Vi önskar alla medlemmar en härlig sommar
och ser fram mot nya tag i höst!
Jakob Wagner för
Skånes Unga Byggare
skanesungabyggare@gmail.com

