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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Timmar återstår tills det är dags att gå på semester när dessa rader skrivs. Som vanligt som när jag
jobbade som snickare, inträder en längtan med förväntningar om en skön och avkopplande ledighet.
Våren har varit intensiv på många sätt, avtalsrörelse, fortsatta strider om våra medlemmars ackordslöner, förbundsfullmäktige, kongress, EM i fotboll
och mycket mera.
Vill börja med att tacka medlemmar,
förtroendevalda och anställda för allt engagemang
som plockades fram i konflikten med arbetsgivarna
på VVS-Kyl och Plåts avtalsområde.
Det är beklagligt att arbetsgivarna inte ville förhandla och finna lösningar för arbetstidsförkortning och lärlingslöner.
När väl konflikten var igång blev det juridiska
påfund och anmälningar till arbetsdomstolen från
arbetsgivarnas sida istället för att man sökte sig
till förhandlingsbordet för att finna lösningar och
få fram ett kollektivavtal. Än en gång, ett stort
tack till alla som möjliggjorde avtalsuppgörelsen på VVS-Kyl och Plåts avtalsområden
och inte minst så klargjordes för arbetsgivarna att Byggnads medlemmar är beredda
att ta fighten för sina lön- och anställningsvillkor.
Jag trodde att striderna om ackordet på
våra stora byggföretag skulle vara över,
tyvärr kan jag konstatera att Sveriges Byggindustrier och byggföretagen inte är intresserade av att följa
uppgörelsen från juni 2011.
Ensidigt har arbetsgivarna bestämt att till varje pris
skall arbetsplatsens eller ett geografiskt områdes
ekonomiska resultat ingå i ackordsuppgörelsen.
Byggnads och medlemmarna har ett tydligt krav att
alla ackordsuppgörelser skall vara avläsningsbara
och avstämningsbara utan hjälp av ekonomer och
revisorer.
Vi kan konstatera att det är framförallt i Skåne och
Östergötland som våra stora byggbolag valt att sätta
in stöten för att få in ekonomiskt resultat i ackordsuppgörelserna.
Byggarbetsgivarna tar ingen hänsyn till våra medlemmar i sin iver att ta över våra lönesystem.
Jag vill här och nu ta tillfället i akt att klargöra för alla våra byggarbetsgivare;
Byggnads medlemmar kommer aldrig att
vika ner sig i striden om våra löner och lönesystem! Sluta att hota med uppsägningar om
inte ni får som ni vill. Sätt er istället och lös
förhandlingarna utifrån varje arbetsplats
förutsättningar, tillsammans med Byggnads
ombudsman och lagbas.

Byggnads kongress i juni var ett avstamp
för framtiden och en tack och avskedsföreställning för Hasse Tilly som lämnade uppdraget som
ordförande i världens bästa fackförening. Jag vill
passa på att tacka Hasse för ett gott ledarskap och
kamratskap i förbundstyrelsen. Kongessen valde ny
förbundsledning och det är här jag ser avstampet
mot framtiden med en ledning som består av fyra
starka krafter som kommer att komplettera varandra på ett bra sätt, ordförande Johan Lindholm,
vice ordförande Lars Hildingsson, förbundssekreterare Patrik Östberg och avtalssekreterare Torbjörn
Hagelin. Kongessen valde också förbundstyrelse för
de kommade två åren, där jag fick förtroendet att
vara med och bygga laget för framtiden.
Natten mot fredagen den 25 maj rasar ett
nybyggt inflyttningsfärdigt hus i Ystad.
Under morgonen fick jag skickat till mig bilder från
husraset. Tankarna som snurrade i mitt huvud var
hur många omkomna och skadade fanns i rasmassorna? Jag fick snabbt besked att byggnadsarbetarna gått hem några timmar innan raset. Hur kunde
det hända att ett hus under uppbyggnad faller
samman som ett korthus. Det kom snabbt besked
från byggaren, Peab, om att de själva skulle tillsätta en oberoende utredning. Jag tyckte då och jag
tycker nu att om något sådant här händer så måste
samhället tillsätta en oberoende haverikommission
(efter påtryckning tillsattes en haverikommission).
Det måste till varje pris säkerställas att vi inte får
fler hus som rasar samman under tiden man bygger
eller efter det att familjer flyttat in i sina nya fina
lägenheter. I skrivande stund väntar vi fortfarande
på besked från haverikommissionen.
Slutligen så måste jag nämna Utöya, jag kan inte
låta bli att tänka på förra sommarens massaker av
69 unga människor. Dessa ungdomar var på ett
sommarläger på Utöya och dödades på grund av
att de var medlemmar i socialdemokraternas ungdomsförbund, ungdomar som trodde på människors lika värde och ett solidariskt samhälle. Dessa
ungdomar var i livets början och hade allt framför
sig. Vi måste alla se till så att de mörka krafter, som
Anders Breivik står för, inte får fotfäste i samhället.
Tillsammans måste vi, för dessa ungdomars skull,
fortsätta bygget av ett samhälle som bygger på alla
människors lika värde i alla situationer.

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 – 19.
Ring eller maila dina frågor till Byggnads Nu!

BESÖK ELLER FACKMÖTE PÅ FÖRETAGET?

Om ni vill ha besök av Byggnads
ombudsmän, eller ha ett fackmöte
på ert företag kontakta;
Joakim Norgren, 010-601 13 22 eller
Robert Nilsson, 010-601 13 55.

Joakim

Robert

BYGGNADS SKÅNE
Öppettider:
Måndag - Torsdag
Fredag
(telefonjour 13.00-16.30)
Kvällsöppet enligt nedan;
Tisdag - Malmö
Onsdag - Kristianstad
Torsdag - Helsingborg

Regionkontor, post- och besöksadress:
08.00 - 16.30
08.00 - 13.00

Byggnads Skåne
Scheelegatan 27
212 28 Malmö
Fax 040-97 46 30

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

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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EMPORIA

Fakta:
Totalyta: 93 000 kvm
Butiksyta: 68 000 kvm
Parkering: 3 200 parkeringsmöjligheter varav
2 800 inomhus och 500 på markparkering
utomhus.

möjligheter.
Mer information finns på www.emporia.nu
Emporia erbjuder ett unikt servicekoncept,
med lounger för avkoppling, informationsdisk
med shoppinghjälp, shoppingvagnar, gratis
WiFi, barnpassning och parkeringsservice med
biltvätt.

På tre våningsplan kan besökaren besöka ett
väl blandat utbud av butiker, restauranger och
nöjen.
Invigning 25 oktober 2012!
På Emporia finns en bred bas, kryddad med
spännande lokala butiker.
Det finns 37 skåneföretagare på Emporia, av
de 220 butikerna kommer runt en tredjedel ha
skånsk förankring.
Godis, glass, blommor och bakverk – de lokala
företagarna på Emporia säljer saker vi köper
oavsett konjunkturläge.
Arkitekturen, designen och miljön ska erbjuda
en fristad där livet känns lustfyllt och enkelt.
När du kommer in i Emporia ska du uppleva
känslan av att påbörja en resa med unika

LYCKA TILL
BIRGIT WALDEMARSSON
och
BENGT BERGH!

Lycka till Birgit och Bengt som slutade sina
anställningar hos oss i augusti.
Det är många års erfarenhet som gått hem,
Birgit har varit anställd sen 1977 och Bengt
började 1973.
Båda har utfört ett mycket bra arbete under
dessa år och kommer att vara saknade av både
arbetskamrater och medlemmar.
Byggnads tackar för alla fina år och önskar er
all lycka med det nya livet som pensionär!

BYGGNADS UTBILDNINGAR
KURS I LAGAR OCH AVTAL
TBM
DEN 3-4 DECEMBER 2012
PÅ BACKAGÅRDEN
EN BRA GRUNDKURS FÖR ATT SEN
BYGGA VIDARE
MED T EX LAGBASKURS
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!
010-601 10 06
Måndag – torsdag: 13.00 - 15.00
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A l i v e a nd i n good h ea l t h !

Brasvärme Syd AB, 556738-8011
Tomex Bygg AB, 556728-7775
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

KURSER PÅ ABF MALMÖ

MALMÖS HISTORIA
Sill, kloster och pest. Reformation, häxeri och försvenskning. Följ med på en hisnande och intressant
färd genom Malmös dramatiska historia. Här varvas
föreläsningar med studiebesök och vandringar.
Omfattning: 24 studietimmar.
Avgift: 890 kr.
DISKRIMINERING OCH MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER: TEORI, JURIDIK OCH
VERKLIGHET
Vad innebär ”lika värde och rättigheter” egentligen?
Hur fungerar rättigheter i praktiken, vad gäller i
Sverige? Om mina rättigheter kränks, hur gör jag då?
Vad är det för skillnad på rättigheter och rättvisa?
Kan en både bli diskriminerad och diskriminera
samtidigt? Cirkeln görs i samarbete med MmD,
Malmö mot Diskriminering.
Omfattning: 9 studietimmar.
Avgiftsfri
ENGELSKA
Vi erbjuder cirklar i engelska på flera nivåer, för dig
som är nybörjare eller dig som vill förbättra dina
gamla skolkunskaper eller dig som är på avancerad
nivå.
Omfattning: 20 studietimmar.
Avgift: 800 kr

SPANSKA
Spanska talas av väldigt många människor i
världen, kom och lär dig du med! Vi kan erbjuda
cirklar på flera olika nivåer. Konversationen
står i fokus.
Omfattning: 20 studietimmar.
Avgift: 800 kr

KREATIV MATLAGNING
Lagar du alltid samma rätter? Denna cirkel väcker nya idéer om hur man kan tillaga och lägga
upp maten på ett läckert sätt. Det finns så många
fantastiska grönsaker, örter och ingredienser
som aldrig används. Cirkelledaren har en gedigen
erfarenhet som kock och vill väcka deltagarnas
kreativa sida.
Omfattning: 18 studietimmar.
Avgift: dagtid 600 kr, kvällstid 670 kr.
Matkostnader tillkommer.

Anmälan sker till ABF Malmö:
www.malmo.abf.se
040-35 24 00
Telefontid:
Måndag - torsdag kl 8-17
Fredag kl 8-14
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 04 79
mats.munka@telia.com
Dag: Tisdagen den 18 september
Tid: kl 18.00
Plats: Folkets Hus, Ängelholm
Ämne: Höstmöte

KRETS SNAPPHANARNA

KRETS LANDSKRONA-SVALÖV
Jonas Karlsson, 073-565 51 31
fetisov@live.se

Mer information i nästa Byggnads Skåne

KRETS MITT I SKÅNE

Tommy Håkansson, 073-854 90 33
Dag: Tisdagen den 18 september
Tid: kl 19.00
Plats: Järnvägsgatan 18, Örkelljunga
Ämne: Aktuell information

Robin Norrman, 073-622 92 21
robb0n87@hotmail.com
Dag: Tisdagen den 25 september
Tid: kl 17.30
Plats: Folkets Hus, Hörby
Ämne: Motionsskrivning inför avtalsrörelsen
2013

KRETS ÖSTRA KRETSEN

Anmälan till Robin Norrman senast
17 september

Dan Berger, 070-514 17 28
dan.berger@byggnads.se
Dag: Måndagen den 24 september
Tid: kl 18.30
Plats: Fackens Hus, Kristianstad
Ämne: Aktuell information

KRETS HELSINGBORG

Tommi Hakala, 076-870 69 89
tommi.hakala@byggnads.se

Daniel Ekdahl 073-362 76 25
ekdahl_jr@hotmail.com
Dag: Onsdagen den 10 oktober
Tid: kl 17.30
Plats: Medeltidssalen i Folkets Hus, Lund
Ämne: Dags att lämna in motioner till avtalsrörelsen 2013 samt aktuell information
Vi bjuder på förtäring. Välkomna!

Kallelse har gått ut via SMS

KRETS SÖDERÅSEN

KRETS LUNDABYGDEN

KRETS Malmö

Alf Persson, 070-570 26 41
affe.persson@passagen.se
Dag: Måndagen den 24 september
Tid: kl 18.30
Plats: Folkets Hus, Bjuv
Krets Söderåsen bjuder in sina medlemmar i
Klippan, Åstorp, Bjuv och Ekeby att hjälpa
styrelsen att forma MOTIONER till avtalsrörelsen 2013.
Vid frågor kontakta Alf Persson

Christian Jönsson, 070-969 61 99
chris81@live.se
Dag: Tisdagen den 18 september
Tid: kl 17.00, vi börjar med mat
Plats: Scheelegatan 27
Ämne: Motionsskrivning till avtalsrörelsen 2013

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 124

Valentin Jovanovic, 073-407 24 40
valentinilona@hotmail.com
Kallelse har gått ut via SMS

KRETS SÖDERSLÄTT

Patrik Johansson, 076-853 43 36

patrik.johansson@byggnads.se
Dag: Tisdagen den 25 september
Tid: kl 18.00
Plats: Optimera i Trelleborg
Ämne: Skriva avtalsmotioner, allmän info
från Optimera. Kom och tyck till!

KRETS 12

Magnus Arling, 070-580 94 96
magnus.arling@gmail.com
Dag: Torsdagen den 20 september
Tid: kl 17.30
Plats: Surbrunnsvägen 24, Ystad
Ämne: Avtalsmotioner
Sista anmälningsdag är den 14 september
om du vill ha mat.

KRETS ÖSTERLEN

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

BIL & MASKINKLUBBEN

Entreprenadexpo på Ring Knutstorp den 20-22
september. Maskinmässa för bygg och anläggningsbranschen. Seminarier som berör branschen, möjligheter till idéer för motionsskrivningar.
Bil & maskinklubben kallar till träff på Byggnads
kontor i Helsingborg
Tisdagen den 2 oktober kl 18.30
Välkomna

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 Sven Persson, 0702-97 21 31.

PENSIONÄRSKLUBBENs möten 2012
Sven Persson 0702-97 21 31

Alla möten är i Malmö Folkets Hus, sal 2,
kl 14.00
Dag: Tisdagen den 4 September
Dag: Tisdagen den 6 November
Dag: Måndagen den 21 Januari 2013 - Årsmöte
Kaffe och kaka serveras.
Ta gärna med respektive.
Välkomna!

BYGGFACKENS S-KLUBB MALMÖ

Dag: Tisdagen den 2 oktober
Tid: kl 18.30
Plats: Scheelegatan 27, Malmö
Tema: Rådslag kring arbetet
Gäst: Andreas Schönström, kommunalråd i
Malmö.
Vi bjuder på kaffe och kaka.
Anmälan till regionen 010-601 10 06,
senast 28 september.
Måndag – torsdag: 13.00 - 15.00
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YSTAD SALTSJÖBAD

Mathias Johansson, Jimmy Nilsson, Kent S Nilsson, Niklas Johansson, Lars Brogren och
Roger Börjesson provar fotbaden i guld på Ystad Saltsjöbads spa. Foto: Lars Brogren

Detta projekt fick NE Persson i uppdrag
av AB Ystad Saltsjöbad att utföra som
ett samarbetsprojekt. Projektet är inte
något större till ytan (300 m²) men är
desto mer komplicerat. Det skall inrymma såväl vanlig torrbastu som plats till
lerinpackningar, fotbad, ja, en massa
olika steg att bli behandlad på.
Detta kan man själv prova på med
början i augusti.
I början av projektet så hade NE
Persson en period med lite sämre
sysselsättning för de 13 stycken
murarna. Då alla offerter på kakling
samt klinkerläggning och tätskikt
hade kommit in började Anders Nilsson, *personalansvarig, på NE Persson
fundera på om inte dom själva skulle
utföra jobbet, då deras egna murare har
våtrumsbehörighet. Detta kunde vara
en utmaning samt en bra erfarenhet för
kommande projekt.

I början tyckte en del att det var bättre att köpa
tjänsten då en underentreprenör tar alla garantier,
men när Anders frågade murarna, så ville de gärna
göra jobbet själv, och så blev det.
Nu i efterhand, då man sett hur det gick, kan man
känna sig stolt över att förfoga över dessa duktiga
medarbetare på NE Persson både vad gäller trä,
betong och murarbetare, säger Anders Nilsson,
personalansvarig, på NE Persson.

Måndag – torsdag: 13.00 - 15.00
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