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Olympia i Helsingborg
Södra läktaren är ett minne blott och snart
rivs även den östra. Riva är lätt jämfört
med den stora utmaningen i vår
då det ska byggas och
spelas fotboll samtidigt.

Vad händer,
herr Ordförande?
2015 är här! Vad för det
nya året med sig?
Först och främst
vill jag passa på att
önska alla en god
fortsättning på det
nya året. Hoppas att
alla har haft en trevlig och vilsam jul och
kunnat ladda batterierna ordentligt.
Det som är mest aktuellt just nu är huvudentreprenörsansvaret som började gälla 1/1 2015. Anledningen till att
vi tog strid för det för ett år sedan var att vi såg att
ju längre ner i underentreprenörsleden man kom
desto mer oseriösa företag. Man konkurrerade på
för branschen oschysta villkor och det vill vi få ett
stopp på. Nu är det upp till parterna att förvalta
detta avtal och göra det bästa för svensk byggarbetsmarknad. Vi vill återigen ha konkurrens på lika
villkor för alla aktörer.

Nyanställda

Juan-Emil Guzman Svensson
Ombudsman Arbetsmiljö/Arbetsrätt
Juan-Emil har senast jobbat i grannregionen
Byggnads Småland - Blekinge där han varit
anställd som valombudsman under 2014. I botten är han träarbetare med ett stort samhällsintresse. Därför blev det naturligt för Juan-Emil att
gå med i facket när han kom ut i arbetslivet och
att sedan börja engagera sig fackligt. Under åren
har han suttit i Ungdomsrådet Kronoberg, varit
styrelseelev i regionstyrelsen samt haft en del LOuppdrag. Områden som arbetsmiljö och arbetsrätt
har alltid varit speciellt intressant och det var en
av anledningarna till att han sökte jobbet som ombudsman.
Juan-Emil som tidigare
bott i Växjö har nu
flyttat till Kristianstad
och ser fram emot att
bli skåning. Att veckopendla var aldrig ett
alternativ utan JuanEmil tycker det är bättre att satsa helhjärtat
och ge 110 % direkt. På
fritiden är det jakt och
lerduveskytte som ger
ny energi.

Vi står inför ett nyval - hur ser du på det?
Givetvis är det tråkigt att vi har den situationen
vi har men jag tror Stefan Löfven gjorde rätt när
han begärde nyval. Han kunde inte föra en röd
politik med en blå budget. Därför behöver vi alla
bege oss till vallokalerna igen och rösta fram en
stark regering som kan ge oss det vi behöver - en
bättre äldreomsorg, tryggare vård och en a-kassa
värd namnet. En regering som sätter medborgarnas välfärd främst. Kan vi ge Stefan Löfven ett
bättre utgångsläge ger det oss alla en chans att få
ett stabilt styre i landet så gå och rösta 22 mars!

Ida Andersdotter Lejon

Har du någon önskan inför 2015?
Som man kan läsa i det här numret så är det dags
för årsmöten i kretsarna nu. Min önskan är att
fler ska gå på sina kretsmöten. Det är viktigt att
gå på mötena. Kretsmötena ger medlemmarna en
möjlighet att påverka, att vara med och bestämma. Det krävs ett aktivt deltagande för att komma
framåt. På mötena får medlemmarna bland annat
vara med och nominera och välja till regionens
årsmöte 28 mars. För att citera Palme: “Politik är
att vilja något”. Så vill ni något, vill ni se förändringar - gå på kretsmöten och engagera er! Vet
ni inte vilken krets ni tillhör är det bara att slå en
signal: 010-601 10 06.

Ida bor tillsammans
med sin man och deras
katt i Ödåkra utanför
Helsingborg. Hon har
ett stort musik - och
filmintresse och är en
flitig besökare på Helsingborgs konserthus.
När hon inte njuter av
HSO
(Helsingborgs
Symfoniorkester) blir
det ett och annat besök
på loppisar runt om i
Skåne.

Administratör Helsingborg
Ida är vår nya administratör i Helsingborg. Hon
har tidigare jobbat som löneadministratör på Findus
och hade i den rollen mycket kontakt med fackliga representanter kring arbetsrättssfrågor. Den
erfarenheten är en av anledningarna till att hon
sökte sig till Byggnads. Andra saker som lockade
var kundkontakten och administrativa arbetsuppgifter. Ida kommer vara den som tar emot besökare
så möten med människor kommer hon få mycket
av på Byggnads Skåne.

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
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
Besöksadresser:

Malmö			Helsingborg
Scheelegatan 27		

Byggnads Skåne Öppettider

Måndagsgatan 1

Kvällsöppet:
Tisdag - Malmö		
Onsdag - Kristianstad		
Torsdag - Helsingborg		

Kristianstad
Kanalgatan 94

Ansvarig utgivare: Jonas Sjöberg		

Tryck: Tryckfolket AB

8.00 - 18.00
8.00 - 18.00
8.00 - 18.00

OM FÖRETAGET GÅR I KONKURS
- Hur påverkar det dig?

Det är inte kul för någon när ett företag går i konkurs och som anställd
kan det vara svårt att veta vad man har rätt till i ett sånt läge. Som medlem
i Byggnads Skåne får du hjälp med att få ut lön och andra ersättningar du
har rätt till.
Alla uppgifter gås igenom
(som till exempel vilka avtal
som finns), man sammanställer vad medlemmarna har
rätt till och sen jobbar man för
att få ut pengarna. Ibland har
inte företaget tillräckliga tillgångar för att kunna betala ut
allt de är skyldiga sina anställda
och då bevakar Byggnads
Skåne hela konkursförloppet
för att se om det kommer in
mer pengar vid exempelvis
försäljning av maskiner eller
lokaler. I vissa fall kan det ta
upp till ett halvår innan det
är klart. Skulle det visa sig att
allt inte stämmer i slutändan
kan Byggnads driva ärendet
vidare till Tingsrätten - om
Vanligast är att företaget redan du är medlem. De som inte är
gått i konkurs, då börjar man medlemmar i Byggnads får
med ett möte med konkurs- driva processen på egen hand.
förvaltaren och medlemmarna. Under 2014, fram till och med
Robert Nilsson på kontoret i
Helsingborg är ansvarig för
konkurser i Skåne. Tillsammans med ombudsmän och
administratörer hjälper han
medlemmar på konkursföretag. På webben och i dagstidningar försöker man hålla
koll på vilka företag som har
satts i konkurs. Bäst är när
medlemmar hör av sig så fort
de börjar ana oråd, till exempel när lönen inte betalas ut
på rätt dag. Då kan Byggnads
Skåne vara med tidigare, kanske till och med innan företaget
begärs i konkurs, och då ökar
chansen att allt går rätt till för
medlemmen.

Tänk på:
• Hör av dig till Byggnads Skåne om lönen inte
betalas ut på rätt dag. Lönegarantin gäller bara
tre månader bakåt så låt inte tiden gå!
• Var extra uppmärksam efter semestern och kring
årsskiftet då flest konkurser sker!
• Verkar företaget ha problem med pengar - hör
av dig!
• Kräv kollektivavtal!
• Sist men viktigast - var medlem i Byggnads
Skåne så vi kan hjälpa dig!

Robert Nilsson och Annika Lindkvist
går genom listan på företag som är
satta i konkurs.

30 september, har Byggnads
Skåne hjälpt sammanlagt 98
medlemmar att få ut närmare
8 miljoner (7 957 200) kronor
i lön och andra ersättningar.
För lönen finns det ett maxtak på 177 600 kronor och
därför är det viktigt att man
inte är ”schyst” och går med
på att inte få ut sin lön i tid.
Utöver lönen finns det andra
ersättningar du kan ha rätt
till. Vilka ersättningar det är
varierar beroende på om din
arbetsplats har kollektivavtal
eller inte. På sista sidan finns
en tabell där du kan se skillnaden på arbetsplatser med
kollektivavtal jämfört med
de som inte har något avtal.

BYGGNADS SKÅNE BLIR DIGITALT

Som vi har flaggat för under det senaste året så är det nu dags för Byggnads
Skåne att ta klivet över i den digitala världen. Det betyder att numret du läser
är det sista som kommer gå ut i brevlådorna till alla medlemmar.
Det finns flera anledningar till
att vi inte längre kommer att
skicka ut nyhetsbrevet till alla
medlemmar. De två största
anledningarna är ekonomi och
miljö. Att trycka och skicka
ut tidningar med traditionell
post är dyrt. Vi tycker att det är
en onödig kostnad idag när det
finns andra sätt att förmedla
information på.

Nästa
nummer kommer
skickas ut via sms. I sms:et
kommer det finnas en länk
som leder till tidningen. Precis
som nu så kommer den finnas
på Byggnads Skånes hemsida
och vi kommer flagga både på
hemsidan och vår facebooksida när ett nytt nummer finns
ute.

Medlemmar som har anmält
Genom att gå över till digitala att de gärna vill ha pappersutskick blir vi även miljövän- formatet kommer att få varje
ligare vilket vi ser som ett nummer hem i brevlådan
stort plus. Utöver det så finns under en övergångsperiod. Vi
det fler vinster med digitala hoppas att alla kommer att
utskick som till exempel möj- uppskatta det nya digitala forligheten att anpassa antalet matet.
sidor helt fritt. Vid digitala Webb: byggnads.se/skane och
utskick kommer vi även ha facebook.com/ByggnadsSkane
en möjlighet att se hur många
som läser utskicket och på sätt
kunna anpassa det efter vad
medlemmar vill läsa om.

Inbjudan till aktuella medlemsmöten
Krets Skälderviken

Krets SvaLan

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

Jonas Karlsson, 0735-65 51 31, fetisov@live.se

Krets Skälderviken bjuder in till årsmöte 26 januari
(OBS! En måndag! ) i Folkets hus, Ängelholm. Det
kommer att bjudas på kaffe och macka. Riksdagsledamot
Per-Arne Håkansson är kvällens talare och dagordningen består av sedvanliga årsmötespunkter.
Datum: 26 januari
Tid: 18.30
Plats: Folkets hus, Ängelholm

Krets Snapphanarna

Datum för årsmöte ej fastställt vid tryckningstillfället.
Kallelse kommer när datum är satt.

Östra kretsen
Jörgen Svensson, 0708-37 89 28, kulstyving@gmail.com
Östra kretsen bjuder in till årsmöte 13 januari i Fackens
hus, Kristianstad. Anmälan till Jörgen Svensson.
Datum: 13 januari
Tid: 18.30
Plats: Fackens Hus, Kristianstad

Tommy Håkansson, 0738-54 90 33
Snapphanarna bjuder in till årsmöte 29 januari. Det
kommer att bjudas på mat och sedvanlig årsmötesdagordning. Anmälan till Tommy, 0738-54 90 33, senast 26
januari.
Datum: 29 januari
Tid: 19.00
Plats: Fackens hus, Hässleholm

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

Krets Söderåsen
Alf Persson, 0705-70 26 41, affe.persson@passagen.se
Krets Söderåsen bjuder in till årsmöte. Det kommer att
bjudas på mat och sedvanlig årsmötesdagordning.
Anmälan till Rose-Marie Persson, 010-601 13 53, senast
15 januari.
Datum: 19 januari
Tid: 18.30
Plats: Blå vinkeln, Bjuv

Krets Malmö

Krets Helsingborg bjuder in till årsmöte. Det kommer
att bjudas på mat och sedvanlig årsmötesdagordning.
Anmälan till Rose-Marie Persson, 010-601 13 53, senast
19 januari.

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

Datum: 22 januari
Tid: 18.30
Plats: Byggnads Skånes lokaler, Helsingborg

Datum: 20 januari
Tid: 16.30
Plats: Annexet, Scheelegatan 27, Malmö

Krets Mitt i Skåne

Krets Lundabygden

Håkan Andersson, 073-33 94 30
chmandersson@telia.com

Anders Jarfjord 0738-28 60 73
anders.jarfjord@gmail.com

Krets Mitt i Skåne bjuder in till årsmöte 29 januari i
Folkets hus i Hörby. Vi kommer att bjuda på mat. Föranmälan till Håkan, 0733-33 94 30, senast 27 januari.

Krets Lundabygden bjuder in till årsmöte. Det kommer
att bjudas på mat. Ingen anmälan behövs.

Datum: 29 januari
Tid: 17.30
Plats: Folkets hus, Hörby

Krets Malmö bjuder in till årsmöte 20 januari. Vi bjuder
på mat.

Datum: 28 januari
Tid: 18.00
Plats: Medeltidssalen, Folkets hus, Lund

Inbjudan till aktuella medlemsmöten
Krets Söderslätt

Byggnads Skånes Ungdomskommitté

Åke Jönsson, 0702-36 03 93
Årsmöte med planering inför 2015.
Krets Söderslätt bjuder in till årsmöte 27 januari i LOs
lokal i Trelleborg. Det kommer serveras mat och dagordningen är sedvanlig årsmötesdagordning. Anmälan
till Åke senast, 23 januari.
Datum: 27 januari
Tid: 18.00
Plats: LOs lokal, Strandgatan 22, Trelleborg

Krets Sydkusten
Magnus Arling, 0705-80 94 96
magnus.arling@gmail.com
Krets Sydkusten kommer att ha sitt årsmöte torsdagen
29 januari i arbetarkommunens lokal i Ystad. För mat
anmäl till Magnus Arling, senast 22 januari.
Datum: 29 januari
Tid: 17.30
Plats: Arbetarkommunens lokal, Surbrunnsvägen 24,
Ystad

Krets Österlen
Viktor Sjögren, 0705-66 48 87
viktorsjogren@live.se
Krets Österlen bjuder in till årsmöte. Dagordningen
består av sedvanliga årsmötespunkter och mat kommer
att serveras. Anmälan till Rose-Marie Persson, 010-601
13 53, senast 23 januari.
Datum: 28 januari
Tid: 17.15
Plats: Folkets park, Tomelilla

Krets ett två fyra
Valentin Jovanovic, 0734-07 24 40
valentinilona@hotmail.com
Årsmöte kommer att hållas 27 januari. Vi bjuder på mat.
Anmälan till Rose-Marie Persson, 010-601 13 53, senast
23 januari.
Datum: 27 januari
Tid: 16.30
Plats: Annexet, Scheelegatan 27, Malmö

Datum: 14 januari
Tid: 17.30
Plats: Annexet, Scheelegatan 27, Malmö

Byggfackens S-klubb Malmö
Bengt-Göran Svensson, 0708-24 29 18
Byggfackens S-klubb, Malmö, kallar till årsmöte 17
februari. Gäst till årsmötet, Katrin Stjernfeldt Jammeh,
finanskommunalråd i Malmö. Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på kaffe och kaka.
Vänligen anmäl ditt deltagande senast fredagen 13
februari till Lotta Ziegenfeldt tel: 010-601 13 78 eller
Bengt-Göran Svensson tel: 010-601 13 72.
Datum: 17 februari
Tid: 18.30
Plats: Byggnads Skånes lokaler, 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 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
Pensionärsklubbens möten 2014
Alla möten är i Malmö Folkets Hus, sal 2, kl 14.00
Tisdagen 20 januari – Årsmöte
Tisdagen 10 mars - Augusten OBS! kl 13.00
Söndagen 19 april
Tisdagen 8 september
Tisdagen 10 november
Kaffe och kaka serveras. Ta gärna med respektive.
Välkomna!

Om du har tips eller idéer på innehåll kan du kontakta Kati Hollosy, Byggnads Skåne
Telefon: 010-601 13 28 E-post: katarina.hollosy@byggnads.se

WANTED
Alive and in good health!

Skåne Hansa Bygg och Service AB
Ovanstående företag sökes för avtalsteckning. Har du sett
dom på din arbetsplats eller vet var dom har en arbetsplats?
Hör av dig till Byggnads Skåne tel.nr. 010-601 10 06
TACK!

Kollektivavtal
Ibland pratar man om saker och glömmer att inte alla vet vad man pratar om. Kollektivavtal är
en sån sak som nämns i tidningar, på nyheterna och från oss på facket men vad är egentligen ett
kollektivavtal? Enkelt uttryckt är det en överenskommelse mellan fackföreningen (ex Byggnads)
och din arbetsgivare. Det betyder att du inte behöver förhandla om villkoren i din anställning
utan det finns redan reglerat i ditt kollektivavtal. Olika yrkesgrupper har olika kollektivavtal och
vill du veta vad som står i just ditt avtal så hittar du det på www.byggnads.se
Ta alltid reda på om en arbetsgivare har kollektivavtal innan du börjar jobba!
Nedan ser du några exempel på skillnaden mellan en arbetsplats utan kollektivavtal och med
kollektivavtal.
Inget avtal
Saknas

Kollektivavtal
Ingår

Avtalsgruppförsäkring (AGS)
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
Tjänstegrupplivsförsäkring (TGL)
Försäkring om föräldrapenning (FPT)
Omställningsförsäkring (TSL)
Försäkring om avgångsbidrag (AGB)

Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas
Saknas

Avtalspension SAF-LO
Premiebefrielseförsäkring

Saknas
Saknas

Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
22 000 kr/anställd ska vara avsatta för hjälp till ny anställning
30 700 kr - 45 000 kr (Beloppets storlek bestäms utifrån din
ålder och arbetstid.)
4,5 % av bruttolönen ska vara anmält till FORA
Ingår

Saknas
Saknas
12 %

37 - 40 timmar
18,50 kr/mil
13 % - 13,1 %

FORA försäkringar

Arbetstidsförkortning (ATF)
Reseersättning
Semesterersättning

