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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Årets avtalsrörelse blev på många sätt unik. Jag
har med stor tydlighet kunnat konstatera att ingen
avtalsrörelse är lik någon annan. Arbetet med att
plocka fram kraven från vår sida, började med att
medlemmarna formulerade sina krav om förändringar i våra kollektivavtal genom att skriva avtalsmotioner. Som vanligt så var vi skåningar flitiga i
att skriva motioner.
Förutom krav om löneökningar, ytterliggare arbetstidsförkortning så var budskapet tydligt från
Sveriges och Skånes byggnadsarbetare, vi vill ha
ordning och reda på arbetsmarknaden.
Den 17 december lämnade vi våra krav till byggarbetsgivarna. Huvudkraven var att huvudentreprenören måste ta ett ansvar för sina entreprenadkedjor.
En arbetsmiljö som innebär att man inte skall
behöva vara orolig om man skall överleva dagen på
bygget.
LO förbunden lyckades att hitta en samordning om
vilka lönekrav som skulle ställas.
Detta att LO förbunden håller ihop är en förutsättning för att vi skall kunna möta arbetsgivarnas allt
hårdare offensiv mot arbetarna och byggnadsarbetarna i synnerhet.
Att sitta med i förhandlingsdelegationen innebär många timmars diskussioner om förslag till
förhandlingslösningar. När vi blev inkallade till
Stockholm under påskdagen, för att ta emot medlarbudet då gick många tankar runt i huvudet.
När vi slutligen sa ja till medlarbudet på kvällen
annandag påsk då skall ni veta att vi nästan under
ett helt dygn suttit och skruvat i budet. Känslan
som inträder är som om luften går ur kroppen och
funderingar börjar om, har vi nu tänkt på allt?
Byggnads nya ledning har av byggarbetsgivarna beskyllts för att vara oerfarna och ansvarslösa.
Jag vill här och nu dementera detta och berätta för
er att vi byggnadsarbetare i Sverige har en professionell och kompetent ledning. Deras kraftfulla agerande tvingade fram en förhandlingslösning som
innehöll det mesta av de huvudkrav som Byggnads
gick in med i avtalsrörelsen.
Laval, vi minns alla hur mycket stryk Byggands fått
ta i media, i domstolar och av borgerliga politiker
i Sverige och EU. Byggnads har kallats för rasister
och främlingsfientliga och baktalats i många forum
när vi stått upp och försvarat våra kollektivavtal.
Men så kom ett besked ifrån FN-organet ILO,
Byggnads hade haft rätt hela tiden om att vi hade

rätt till att hävda våra svenska kollektivavtal mot
företaget Laval från Lettland.

Sätt igång och bygg bostäder, bostadsbristen får
orimliga konsekvenser för alla som söker en bostad.
Våra ungdomar som vill flytta hemifrån, par som
vill flytta ihop, par som vill flytta isär, äldre som vill
bo mer bekvämt, alla har samma omöjliga situation
att hitta ett boende i en hyresrätt.
Det har tidigare funnits ett starkt samhälligt engagemang för boendet och för bostadsbyggandet.
Idag kan vi se att allt har överlåtits till marknadskrafterna och detta har inneburit att bostaden har
blivit den enskildes problem.
Alliansen ta ert ansvar och se till och ge den stimulans som bostadsmarknaden behöver.
Rätten till en bostad är en social rättighet för alla!
Jag kan också påminna Alliansen om att samtidigt
som bostadsbristen blir allt besvärligare, så har vi i
Skåne drygt 2000 arbetslösa inom byggyrkena.
Därutöver saknar mer än 900 lärlingar en utbildningsplats.
Agera nu med åtgärder som skapar jobb och bostäder och kom ihåg att varje byggjobbare som kommer i jobb så skapas ytterligare 3-4 jobb.
Byggnads Skåne genomfördes sitt årsmöte i mitten
på april i Skurups Folketspark.
Mötet var välbesökt 138 byggnadsarbetare var samlade i möteslokalen denna lördag morgon.
Ett årsmöte innehåller utöver den sedvanliga handläggningen av verksamhetsberättelse och bokslut
över föregående år, även någon inbjuden gästtalare.
Vår egen Pierre Esbjörnsson berättade om sin hemkommun Skurup och varför alla borde bosätta sig i
just denna kommun.
Inbjuden gäst var Andreas Schönström, kommunalråd i Malmö. Andreas höll ett engagerat och berörande anförande om ordning och reda i samhället
och på arbetsmarknaden.
Val av ledamöter till de olika uppdragen i regionen
genomfördes utan votering.
Medlemsutvecklingen måste få en vändning till en
positiv utveckling. För att fortsätta vara en STARK
STOLT OCH TRYGG facklig organisation måste alla
som arbetar på byggarbetsplatserna vara medlemmar i Byggnads.
En uppmaning till er alla, ställ frågan till arbetskompisen är du medlem i Byggnads?

Roland Ljungdell

Ordförande Byggnads Skåne
Måndag – torsdag: 13.00 - 15.00
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BYGGNADS NU!
BYGGNADS MEDLEMSCENTER
010-601 10 00
byggnadsnu@byggnads.se
Byggnads medlemscenter, Byggnads Nu!, är öppet
alla vardagar kl 07 – 17.
Ring eller maila dina frågor till Byggnads Nu!

LÄGRE MEDLEMSAVGIFT?
Medlemsavgiften minskas automatiskt om
man är arbetslös, avgiften man betalar är då
392 kronor per månad.
Förutsättningarna för detta är att man varit
arbetslös en hel kalendermånad samt fått
utbetalt hela månaden från a-kassan, först
då får Byggnads uppgift om att medlemmen är
arbetslös och ska betala en lägre avgift.
Är man sjuk kan man också få lägre avgift.
För att få nedsatt avgift vid sjukdom måste
man skicka in läkarintyg, kopia på ersättningsspecifikationen från Försäkringskassan samt
eventuell kopia på ersättning från AGS-en.

Det gäller även om man är föräldraledig,
då skickar man in en kopia på ersättningsspecifikationen från Försäkringskassan.
Man betalar avgift efter sin månatliga
bruttoinkomst.
Om du har frågor angående din medlemsavgift kontaktar du regionen på
010-601 10 06, trycker på 1 för Medlem och
sen på 2 för Medlem och Avgifter då får du
prata med Hellen eller Lotta.

BYGGNADS SKÅNE

Regionkontor, post- och besöksadress:

Öppettider:
Måndag - Torsdag		
08.00 - 16.30
Fredag				08.00 - 13.00
(telefonjour 13.00-16.30)

Byggnads Skåne
Scheelegatan 27
212 28 Malmö

Kvällsöppet enligt nedan;
Tisdag - Malmö		
Onsdag - Kristianstad
Torsdag - Helsingborg

08.00 - 18.00
08.00 - 18.00
08.00 - 18.00

Du når oss via:
010-601 10 06, växel
E-post:
skane@byggnads.se
fornamn.efternamn@byggnads.se

Fax 040-97 46 30
Verksamhetskontor, besöksadresser:
Byggnads Skåne
Måndagsgatan 1
256 64 Helsingborg
Byggnads Skåne
Kanalgatan 94
291 41 Kristianstad
Ansvarig utgivare: Roland Ljungdell

Plusgiro 20 47 02 - 5

Tryck: Tryckfolket AB

www.byggnads.se/skane

Måndag – torsdag: 13.00 - 15.00
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REGION SKÅNES SENAST ANSTÄLLDA ADMINISTRATÖRER

Lotta Ziegenfeldt började hos oss i oktober
2010.
Lotta har arbetat med lite olika saker tidigare
men jobbar nu med medlemsredovisningen.
Hon är en av dom som svarar när du ringer till
oss med frågor om ditt medlemskap eller din
avgift.

Rose-Marie Persson började hos oss i oktober 2012 med att vikariera vid sjukdom.
Nu har hon hand om administrationen till
styrelsen och arbetsutskottet.
Framöver kommer hon även att hantera
kretsarnas administration.

AVTALEN 2013

Byggavtalet
Avtalet gäller från 1 mars 2013 till 31 mars 2016
med möjlighet till uppsägning efter första och andra året.
Utläggning av lön sker så att avdrag för arbetstidsförkortning görs första året. Lönenivåerna gäller
from 1 mars 2013. Det gör att det per år blir enligt
följande:
2013: Utgående lön räknas upp med 3,57 kr/tim
eller 621 kr/mån
2014: Utgående lön räknas upp med 4,31 kr/tim
eller 750 kr/mån
2015: Utgående lön räknas upp med 4,41 kr/tim
eller 767 kr/mån
Arbetstidsförkortningen ökas med tre timmar från
34 timmar till 37 timmar from 1 april 2013

Kraftfull satsning på ordning och reda bland underentreprenörer. En partsammansatt grupp ska
arbeta fram bestämmelser om detta som sedan ska
skrivas in i Byggavtalet. Gruppens arbete ska vara
färdigt senast den 15 februari 2014.
Tydlig skrivning i Byggavtalet om arbetsgivarens
ansvar för arbetsmiljön. Efter modell och goda
erfarenheter från Elektrikernas Installationsavtal
skrivs nu arbetsgivarens arbetsmiljöansvar tydligt
in i Byggavtalet.
Det innebär bl a att skyddsombud, MB-grupp/
kontaktombud eller Byggnads region får större
möjligheter att begära överläggning om brister i
arbetsmiljön. Kommer parterna inte överens kan
man vända sig till Arbetsmiljöverket för att avgöra
frågan. Underlåtenhet att inte genomföra överläggning innebär kollektivavtalsbrott.

Parterna är överens om att nybyggnadslistan ska
vara färdig den 31 december 2013, ombyggnadslistan ska vara färdig den 30 mars 2014 och anläggningslistan ska vara färdig senast den 31 december
2014.
Det skrivs in i Byggavtalet att arbetsgivaren ska
förse arbetstagaren med arbetskläder. Med arbetskläder avses arbetsbyxor, snickarblus, ofodrad jacka
och vinterjacka.
Kyl- och VVS-avtalet
Det nya avtalet är en sammanslagning av Kyl- och
VVS-avtalen. Sammanslagningen innebär bl a att i
det nya avtalet används de högsta/bästa nivåerna av
de två gamla avtalen. Detta betyder högre nivåer för
bl a övertidsersättning och OB-tillägg med mera.
Avtalet är treårigt och gäller under perioden 1 april
2013 – 31 mars 2016. Avtalet är uppsägningsbart
det tredje året.
Avtalshöjning:
1 april 2013 – 31 mars 2014: 3,69 kr/tim eller
642 kr/mån
1 april 2014 – 31 mars 2015: 4,28 kr/tim eller
745 kr/mån
1 april 2015 – 31 mars 2016: 4,53 kr/tim eller
788 kr/mån
Lägstalön:
1 april 2013 – 31 mars 2014: VVS: 142,50 kr/tim
eller 24 795 kr/mån,
Kyl: 25 143 kr/mån
1 april 2014 – 31 mars 2015:
Samtliga: 149,00 kr/tim eller 25 926 kr/mån
1Måndag
april 2015
– 31 mars
2016:
– torsdag:
13.00
- 15.00
Samtliga: 153,50 kr/tim eller 26 709 kr/mån
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A l i v e a nd i n good h ea l t h !

556837-3657 Svenska Byggkompaniet
Ovanstående företag sökes för avtalsteckning. Har du sett dessa på din arbetsplats eller vet var
dom har en arbetsplats hör av dig till Byggnads Skånes växel 010-601 10 06

AVTALEN 2013
Kylmontörer får höjd semesterersättning från 1 % till
1,1 % för de med månadslön och från 13 % till 13,1 %
för övriga lönedelar.

Glasavtalet
Avtalet är treårigt och gäller from 1 april 2013
tom 31 mars 2016

Arbetstidsförkortningen ökas med två timmar från 37
timmar till 39 timmar.

Grundlöner:
1 april 2013: höjs till 140 kr

Samma skrivning om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som i Byggavtalet.

1 april 2014: höjs till 144 kr

Plåtslageriavtalet
Avtalet gäller from med 1 april 2013 till och med 31
mars 2016

Utgående lön:
1 april 2013: höjs med 3,50 kr

2013: Utgående lön räknas upp med 4,06 kr/tim
(2,40%) utifrån snittlönen

1 april,2015: höjs till 149 kr

1 april, 2014: höjs med 4 kr
1 april 2015: höjs med 4,50 kr

2014: Utgående lön räknas upp med 4,30 kr/tim (2,45 Ackord:
1 april 2013: fast del 91 kr, rörlig del 43 kr
%) utifrån snittlönen
2015: Utgående lön räknas upp med 4,35 kr/tim
(2,45%) utifrån snittlönen
Arbetstidsförkortningen ökas med tre timmar från 37
timmar till 40 timmar
Samma skrivning om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som i Byggavtalet.
Ackordsprislistan höjs med 3% per år.
Arbetstidsförläggning på 160 timmar i snitt på en fyra
veckors period. Dock minst 37 timmar och max 43
timmar.
Övertidsersättning och ob-ersättning fås på utgående
lön.
(Mer information om de klara avtalen se
www.byggnads.se. Entreprenadmaskin-avtalet är
inte klart i skrivande stund, följ avtalsrörelsen på
www.byggnads.se)

1 april 2014: fast del 90 kr, rörlig del 45 kr
1 april 2015: fast del 89 kr, rörlig del 47 kr
Arbetstidsförkortningen ökas med 2 tim from
1 januari 2013 till 38 tim/år och med ytterligare
2 tim from 1 januari 2014 till 40 tim/år.
Från och med semesteråret 2015 höjs semesterersättningen till 13,1% på timlön och 1,05% på
månadslön.
Arbetstidsförläggning på 160 timmar i snitt på en
fyra veckors period. Dock minst 37 timmar och
högst 43 timmar per vecka.
Samma skrivning om arbetsgivarens ansvar för
arbetsmiljön som i Byggavtalet.
Utökad skyddsombudsutbildning.
Måndag – torsdag:
13.00 - 15.00
Förbättring
av företagshälsovården.
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RAPPORT FRÅN SOCIALDEMOKRATERNAS
PARTIKONGRESS
Den 14 september 2014 går svenskarna till val. För mig handlar valet 2014 om vilket samhälle vi ska ha i
framtiden. Under många år har idéer om marknadens överlägsenhet fått vara tongivande i den svenska
debatten. Det har hävdats att om man bara ger marknaden fria händer kommer allt att lösa sig till det
bästa. Marknadens rätt att tjäna pengar har satts i främsta rummet. Vi var många inom den fackliga
rörelsen som redan för tio år sedan var kritiska till denna medicin, vi hävdade att det som behövs är
inte mer av en vinstblind marknad utan snarare ett starkare samhälle. Nu har rapporter om misskötsel
inom äldrevården, kris i vår skånska sjukvård och ett friskolesystem som tar resurser från de elever som
behöver det mest, börjat komma fram. Rapporter om att, samtidigt som man minskar personaltätheten
i vår välfärd så plockar riskkapitalbolag ut stora summor i vinst, pengar som istället kunde ha gått till fler
händer i omsorgen, fler lärare i våra skolor och till en sjukvård som idag sparar så mycket att det är en
fråga om liv och död.
Nu har även det övriga samhället vaknat, debatten om vinsterna i välfärden har under 2012 blossat upp
som den hetaste frågan på den politiska dagordningen. Nu står forskare på samma sida som byggnadsarbetare, skåningar på samma sida som norrlänningar och LO-kongressen var tydliga med sitt besked:
nu är det slut på rofferiet av skattepengar! Jag hade därför en stor förhoppning om att den socialdemokratiska kongressen skulle landa i LO:s kompromissförslag.
Därför var det viktigt för mig att bevaka den socialdemokratiska partikongressen, så jag packade min
väska och körde till Göteborg. Väl framme i Götet insåg jag att det var inte bara jag och Byggnads som
var intresserade av frågan, hela näringslivslobbyn var på plats för att mota ombuden tillbaka till beslutet från 2009 års kongress.
Sedan drog kongressen igång, och ombuden började förhandla i sina temagrupper. Angående frågan
om vinsterna i välfärden så förhandlades den i ett utskott som hette ordning och reda i välfärden. Gruppen förhandlade fram och tillbaka, ombuden från Skåne stod på sig och vägrade vika sig för partiledningen. Jag kan dock känna att vi från den fackliga sidan kunde ha varit mycket tydligare. Nu nådde
man fram till en kompromiss där skrivningarna blev ganska bra och partiet tycker att ”Gemensamma
resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till aktieägares vinstuttag. Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden”. Jag tycker att det är bra! Men om vi hade samordnat oss i den fackliga rörelsen och drivit
på från förbunden är jag övertygad om att kongressombuden kunde ha nått längre.
Till nästa kongress vill jag att Byggnadsarbetarförbundet finns bättre på plats, och att vi är med och
driver på vår ordförande i LO. Det ska aldrig gå att säga att LO-förbunden är en organisation vid sidan
av partiet, LO ska vara den avgörande delen av partiet. Så bygger vi en rörelse stark, en rörelse som kan
styra landet, en arbetarrörelse!
Pierre Esbjörnsson
Facklig-Politiskt ansvarig
Byggnads Skåne

Stefan Löfven,
partiordförande,
Måndag
– torsdag: 13.00och
- 15.00
Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
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BYGGNADS UTBILDNINGAR
KURS I LAGAR OCH AVTAL TBM
DEN 11-12 SEPTEMBER 2013 PÅ BACKAGÅRDEN
En bra grundkurs för dig som är intresserad av vårt ackordssystem.
Anmäl dig snarast möjligt! Komihåg att din arbetsgivare måste få veta/
godkänna din frånvaro senast 14 dagar innan kursstart.
Ersättning som utgår är ett skattefritt stipendium
(98,00 kr/tim) + körersättning.
Välkommen att anmäla dig till Camilla Windh Strand 010-601 13 77

ALLMÄN GRUNDUTBILDNING
DEN 4-8 NOVEMBER 2013 PÅ RÖNNEBERGA
Fördjupning inom den fackliga ideologin och arbetet. Genomgång av de
fackliga och politiska värderingarna.
Förkunskaper: Medlemsutbildning eller FFM-utbildning
Anmäl dig senast den 19 september! Komihåg att din arbetsgivare måste få
veta/godkänna din frånvaro senast 14 dagar innan kursstart.
Ersättning:
Du som är förtroendevald får ett utbildningsarvode på 166 kr/timme.
Har du inget fackligt uppdrag så får du ett skattefritt stipendium
på 101 kr/timme.
Välkommen att anmäla dig till Camilla Windh Strand 010-601 13 77

”Ett medlemskap i facket är som ett medlemskap på
gymmet - du blir inte stark av att bara sitta hemma,
även om du betalar avgiften varje månad!”

Michaela Leo

Måndag – torsdag: 13.00 - 15.00
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BYGGNADS SKÅNES NYA REGIONSTYRELSE 2013

Bakre fr vä: Bennet Justusson, andre vice ordförande, Jonas Karlsson, Daniel Ekdahl, Pierre Esbjörnsson,
Håkan Andersson, Niclas Svanberg, Lars-Anders Lindkvist - sekreterare, Valentin Jovanovic,
Roland Wiking - avtalsansvarig, Charlie Håkansson, Sven Lindkvist - kassör
Främre fr vä: Pär Göransson, Bengt Ronny Svensson, Roland Ljungdell - ordförande, Henrik Sjöstedt,
Jörgen Svensson, Åke Jönsson

BYGGNADS SKÅNE SÖKER OMBUDSMÄN
Arbetsområde: Hela Skåne
Arbetsuppgifterna består av: Ackordsförhandlingar, olika lön och avtalsförhandlingar inom
framför allt byggavtalets område och/eller medlemsservice/rekrytering med medbestämmandehantering inom olika avtalsområden.
Kunskaper och erfarenhet: Du ska kunna arbeta självständigt under ansvar samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Grundkunskaper i data är en merit.
Du som söker bör ha haft uppdrag som fackligt förtroendevald och/eller arbetat med löner och
lönehantering som ”lagbas” eller arbetat med MB-frågor i MB-grupp på olika sätt. Du bör även ha
intresse och kunskap om facklig/politiska frågor. Sökande ska vara beredd att arbeta med andra
arbetsuppgifter som finns i det fackliga arbetet.
Vi förutsätter att du delar arbetarrörelsens värderingar.
Boende: Vi kan se sökande från hela Skåne.
Anställningsform: Provanställning kommer att tillämpas.
Tillträde efter överenskommelse men vi ser gärna snabbt tillträde.
Bil: Tillgång till egen bil krävs i tjänsten.
Lön och andra ersättningar: Lön enligt gällande avtal för lokalfunktionärer.
Upplysningar om tjänsterna lämnas av:
Facklig representant: Mikael Månsson 070-645 44 38 eller Peter Svensson 070-514 17 35
Byggnads Skåne: Roland Wiking, avtalsansvarig eller Sven Lindkvist, personalansvarig
Ansökan med CV senast 31 maj 2013 under adress:
Byggnads Skåne, "Ombudsman", Scheelegatan 27, 212 28 Malmö
eller epost till: skane@byggnads.se
Skriv i ämnesraden: Ansökan ombudsmän
Byggnads Skåne tel: 010 – 601 10 06

Måndag – torsdag: 13.00 - 15.00
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VILLA MED UTSIKT
Här bygger pågarna från KEBAB
en ”liten” villa med bästa utsikten mot Hanöbukten.
Villan är på 450 m² med tillhörande gäststuga och pool. Stommen byggs med siporex som
skall kläs med vädertålig panel.
Taket kommer att prydas av en
traditionell bandtäckning.
Den senaste mätningen gav
drygt 196 kr/tim och villan förväntas vara klar i november.

BYGGNADS SKÅNE SÖKER PROJEKTANSTÄLLDA
Bakgrund: Byggnads Skåne har beslutat att förstärka kontakten till de små och medelstora företagens anställda. Genom personliga kontakter och riktat servicearbete så skall det fackliga arbetet
förstärkas för fler medlemmar. Arbetet skall utföras i projektform för att kunna utvärderas och
vara en riktad åtgärd.
Arbetsområde: Hela Skåne
Arbetsuppgifterna består av: Medlemsservice och medlemsrekrytering sker genom företagsbesök och medlemsbesök enskilt eller i grupp. Verksamheten genomförs utifrån medbestämmandehantering inom olika avtalsområden.
Kunskaper och erfarenhet: Du ska kunna arbeta självständigt under ansvar samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Grundkunskaper i data är en merit. Du som söker bör ha haft längre
uppdrag med utbildning som fackligt förtroendevald på något sätt. Du bör även ha intresse och
kunskap om facklig/politiska frågor. Vi förutsätter att du delar arbetarrörelsens värderingar.
Möjligheter: Du som söker projektanställningen får en möjlighet att personligen utvecklas samt
att få del av vad den fackliga ombudsmannens arbete bl a innebär. För dig som varit tveksam till
att söka andra utannonserade anställningar så kan detta vara en personlig möjlighet att pröva på.
Boende: Vi kan se sökande från hela Skåne.
Anställningsform: Projektanställning under viss tid kommer att tillämpas efter överenskommelse dock maximalt 6 månader.
Tillträde efter överenskommelse men vi ser gärna snabbt tillträde.
Bil: Tillgång till egen bil krävs i tjänsten.
Lön och andra ersättningar: Lön enligt gällande avtal för lokalfunktionärer.
Upplysningar om tjänsterna lämnas av:
Facklig representant: Mikael Månsson 070-645 44 38 eller Peter Svensson 070-514 17 35
Byggnads Skåne: Roland Wiking, avtalsansvarig eller Sven Lindkvist, personalansvarig
Ansökan med CV senast 31 maj 2013 under adress:
Byggnads Skåne, ”Projektanställning”, Scheelegatan 27, 212 28 Malmö
eller epost till: skane@byggnads.se
Skriv i ämnesraden: Ansökan Projektanställning
Byggnads Skåne tel: 010 – 601 10 06

Måndag – torsdag: 13.00 - 15.00
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INBJUDAN TILL AKTUELLA MEDLEMSMÖTEN
Klipp ut och sätt upp på kylen så att du kommer ihåg ditt kretsmöte!

KRETS SKÄLDERVIKEN
Mats Nilsson, 073-033 40 79
mats.munka@telia.com

Mer information i nästa Byggnads Skåne

KRETS SNAPPHANARNA

Tommy Håkansson, 073-854 90 33
Mer information i nästa Byggnads Skåne

ÖSTRA KRETSEN

Jörgen Svensson, 070-837 89 28
Se separat annons om 30 maj i Kristianstad

KRETS HELSINGBORG

Tommi Hakala, 076-870 69 89
tommi.hakala@byggnads.se
Dag: Torsdagen den 30 maj
Tid: kl 18.30
Plats: Måndagsgatan 1, Helsingborg
Ämne: Avtalsinformation

KRETS SÖDERÅSEN
Alf Persson, 070-570 26 41
affe.persson@passagen.se

Håkan Andersson, 073-333 94 30
chmandersson@telia.com
Dag: Tisdagen den 28 maj
Tid: kl 17.30
Plats: Folkets Hus, Hörby
Ämne: Aktuell information
Anmälan till Håkan Andersson
070-143 91 71 senast 23 maj

KRETS LUNDABYGDEN

Daniel Ekdahl 073-362 76 25
ekdahl_jr@hotmail.com
Dag: Onsdagen den 22 maj
Tid: kl 18.00
Plats: Medeltidssalen i Folkets Hus, Lund
Ämne: Information om Byggavtal mm
Vi bjuder på förtäring. Välkomna!

KRETS MALMÖ

Christian Jönsson, 070-969 61 99
chris81@live.se
Mer information i nästa Byggnads Skåne

KRETS ETT TVÅ FYRA

Medlemmar i Krets Söderåsen välkomnas till
aktivitetsträff med gevärsskytte i Hyllstofta
den 27 maj kl 17.45.
Förhandsanmälan via SMS till
Alf 070-570 26 41.
Först till kvarn...

KRETS SVALAN

KRETS MITT I SKÅNE

Valentin Jovanovic, 073-407 24 40
valentinilona@hotmail.com
Dag: Tisdagen den 10 september
Tid: kl 16.30, vi börjar med mat
Plats: Scheelegatan 27
Ämne: Aktuell information
Föranmälan för mat senast 2 september
till Byggnads Skåne Rose-Marie Persson - 010-601 10 06

Jonas Karlsson, 073-565 51 31
fetisov@live.se
Medlemsmöte vid Finnstorpsdammen, norr KRETS SÖDERSLÄTT
Åke Jönsson 070-236 03 93
om Kågeröd.
Dag: Måndagen den 27 maj
16 juni kl 14.00
Tid: kl 18.00
Korvgrillning, tipsrunda, information
Ta med hela familjen och kom och ha trevligt Plats: Statarmuseet Torup (Svedala)
Ämne: Sedvanligt möte och guidad tur på
en solig söndag i Juni.
museet.
Frågor??
Då mat serveras krävs anmälan senast
Jonas Karlsson 073-565 51 31,
måndagen den 20 maj. Anmälan till
Anders Börjesson 070-865 62 18
Måndag –Ljungdell
torsdag: 13.00
- 15.00
Christian
073
-535 23 06.
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INBJUDAN TILL AKTUELLA MEDLEMSMÖTEN
Klipp ut och sätt upp på kylen så att du kommer ihåg ditt kretsmöte!

KRETS SYDKUSTEN

Magnus Arling, 070-580 94 96
magnus.arling@gmail.com
Välkomna till krets Sydkustens familjekväll
med aktiviteter (kubb, tipsrunda m m).
Vi bjuder på grillad korv och dryck.
Snogeholmsvägen 951, 275 93 Sjöbo
5 juni kl 18.00
Anmälan senast 31 maj till
Magnus Arling 070-580 94 96

KRETS ÖSTERLEN

Viktor Sjögren, 070-566 48 87
viktorsjogren@live.se
Mer information i nästa Byggnads Skåne

30 MAJ I KRISTIANSTAD
FÖR ALLA MEDLEMMAR
I BYGGNADS SKÅNE
Byggnadsarbetaren står utanför de politiska
besluten. All byggnation i Sverige är förknippad med politiska beslut.
Den facklig-politiska samverkan är enormt viktig, det är av största vikt att byggnadsarbetarna
syns och hörs i den politiska debatten. Idag har
Byggnads mist sitt inflytande på den politiska
arenan. Det är ett måste att byggnadsarbetarna
blir aktiva i de politiska besluten och bildar
Byggfackens S-föreningar för att kunna påverka i alla Skånska kommuner. I Kristianstad
saknas det en Byggfackens S-förening, där aktiverar man sig via LO-Fackens S-förening. En
önskan är att vi blir tillräckligt många aktiva så
vi kan starta en egen Byggfackens S-förening
även där, så hör av er om ni vill vara med. Gör
man inte sin röst hörd så finns inte heller inte
byggnadsarbetarens idéer med när viktiga beslut fattas. Det byggs ingenting utan politiska
beslut.
Den 30 maj kommer Veronica Palm till
Skåne och Kristianstad för att besöka en byggarbetsplats och därefter samlas vi till stormöte
med Veronica för prata byggnation och framtidens boende.
Kom och ställ dina frågor till Veronica.
Söderportskolans Aula kl 18.30-20.00
Vi har grillen varm från 18.00 och bjuder sen
på kaffe och kaka under mötet.

BYGGFACKENS S-KLUBB
I MALMÖ
Kallar till medlemsmöte
tisdagen den 4 juni kl 18.30.
Du och din respektive är välkomna på fackligt
politiskt diskussionsmöte med inbjudna politiker. Alla medlemmar i Byggnads är välkomna
och vi hoppas på en bra kväll med givande diskussioner.
Vi bjuder på kaffe och kaka.
Var vänlig och anmäl ditt deltagande senast
fredagen den 31 maj till
Annika Lindkvist 010-601 13 45 eller
Bengt-Göran Svensson 070-925 35 97
Hjärtligt välkommen!
Byggfackens S-klubb Malmö
Välkommen till Byggnads pensionärsklubb!
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
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 076- 814 87 05
PENSIONÄRSKLUBBENs möten 2013
Nils-Thure Svensson 076-814 87 05
Alla möten är i Malmö Folkets Hus, sal 2,
kl 14.00
Dag: Tisdagen den 14 maj
Dag: Tisdagen den 3 september
Dag: Tisdagen den 5 november
Dag: Måndagen den 20 januari 2014 - Årsmöte
Kaffe och kaka serveras.
Ta gärna med respektive.
Välkomna!
KRETSARNAS MÖTESINFORMATION
FINNS ÄVEN PÅ BYGGNADS SKÅNES
HEMSIDA, www.byggnads.se/skane,
UNDER
MEDLEMSKRETSAR
Måndag
– torsdag:
13.00 - 15.00
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POSTTIDNING B
STATISTIK
Genomsnitt kv 1 2013
Hela Skåne 191,55
Helsingborg 190,62
Kristianstad 186,27
Malmö
192,51

Skåne TBM kv 1 högsta
Servicekuben AB 220,26
JM AB
211,03
SEFA
206,85
Byggmästar’n
202,30

Skåne TBM kv 1 lägsta
Einar Dahl
179,01
Kebab
180,78
BAB
181,34
JSB
185,44

FAST DEL OCH UTBETALNINGSNIVÅ
Börjar gälla från 1 maj
Skåne			Fast del			Utbetalningsnivå
Malmö			100				169
Helsingborg		98				166
Kristianstad		98				166

HAR DU KOLL PÅ DINA TJÄNSTEPENSIONSPENGAR?
Ni kommer att få hem ett besked från
FORA angående era avtalspensionspengar
nu i juni. Vill ni veta om ni fått rätt pengar
eller om ni överhuvudtaget har fått några
pengar?!
Detta handlar om ca 14 000 - 16 000 kronor/år.

Malmö, Scheelegatan 27,
18 juni kl 16.00 - 18.00
Helsingborg, Måndagsgatan 1,
17 juni kl 16.00 - 18.00
Kristianstad, Kanalgatan 94,
19 juni kl 16.00 - 18.00

Nästa fråga, hur ska jag spara dom?
Ska jag skydda min familj om jag går bort?
Informationen börjar kl 17.00.
Vem kan förvalta mina pengar på bästa
sätt, utan att lura mig på dyra avgifter med Ta med era besked!
Vi samverkar med Folksam,
låg avkastning.
Alla dessa frågor kommer du att få svar på
om du kommer på något av dessa möten
som vi ordnar för din skull. Vi vet att detta
är frågor som många tycker är svåra att få
grepp om och har dålig koll på.

Elektrikerna och Målarna.

Vi bjuder på korv och dricka, därför vill
vi att ni anmäler er senast den
11 juni till Camilla 010-601 13 77 eller
Chatarina 010-601 13 42

ANMÄL DITT MOBILNUMMER OCH DIN E-POSTADRESS
För att vi snabbt ska kunna nå ut med information från Byggnads och ha vår tidning i digtal form behöver
vi ha in aktuella mobilnummer och e-postadresser till våra medlemmar.
Maila oss på skane@byggnads.se och lämna ditt personnummer, mobilnummer och din e-post.
Eller ring 010-601 10 06 och välj ”medlem” så kan du lämna dina uppgifter till våra
administratörer som har hand om medlemsregistret.
Måndag – torsdag: 13.00 - 15.00
Tänk på att ringa eller maila om du byter mobilnummer eller e-postadress!
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