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Forskningsstationen ESS, Lund

Första delen av bygget, en nästan 600 m lång acceleratortunnel där protoner kommer att susa fram i närapå ljusets
hastighet. Läs mer om ESS på sista sidan.

Vad händer,
herr Ordförande?
Vi trodde att det skulle
bli ett nyval men det
blev inställt?
Det stämmer att vi
blev överraskade, på
ett positivt sätt, när
nyvalet ställdes in
och vi istället fick en
de c e mb e r ö ve r e n skommelse. Nu hoppas
vi att det mynnar ut i
ett bra politiskt klimat
så saker och ting börjar
att hända.
Vintern här i Skåne verkar också blivit inställd - hur
påverkar det våra medlemmar?
Den milda vintern är välkommen av både byggnadsarbetare och byggbranschen. Med den i ryggen
och den låga räntan har vi bra förutsättningar för
en ökad byggaktivitet. Flera prognoser pratar om
en efterfrågan på byggnadsarbetare både nu och
framöver så nu gäller det att vi tar tillvara på killar
och tjejer som är på väg ut i arbetslivet.
2014 var inget roligt år när man ser på arbetsplatsolyckor - vad kan vi göra bättre 2015?
Statistiken visar hur utsatta vi är i byggbranschen.
Vi sitter i skottgluggen för olyckor och det gör att
rollen som skyddsombud aldrig har varit så viktig
som nu om vi vill att alla kamrater ska få komma
hem efter arbetsdagen. Därför vill jag säga till alla
skyddsombud -Stå på er! -Ni gör ett bra arbete!
Utan er hade det varit ännu värre. Tillsammans
kan vi påverka.

Ny kassör

Marcus Eriksson
En ny kassör har valts eftersom vår förra kassör
är tjänstledig pga politiska uppdrag. Valet föll
på Marcus Eriksson, ombudsman på Byggnads
sen 1999. Marcus har de senaste åren lagt mycket
av sin tid på utbildningar och MB-frågor men
han har även erfarenhet av att vara kassör.
Mellan åren 2008 och 2011 var Marcus kassör i
dåvarande Byggnads Syd.
När förfrågan kom om att
igen ta på sig ansvaret som
kassör så tackade Marcus
ja. Med sin erfarenhet som
ombudsman och kassör är
han redan insatt i verksamheten och startsträckan blir
därmed kort.

Nyanställda
Ida Bornlykke

Administratör Kristianstad
Vår nya administratör
i Kristianstad heter
också Ida. Den här Ida
kommer från vård - och
omsorgsområdet. Hon
har jobbat på ett äldreboende i Kivik de senaste åren. Att hon har
sökt sig till Byggnads
är inte ett så stort steg
som man kanske först
tror eftersom hon har
varit facklig representant på sin förra arbetsplats under många år och
bland annat haft förhandlingsansvar för hela Skåne.
Ida sitter även i vård - och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och fullmäktige i Tomelilla samt
är ordförande i LO-sektionen.
Hon bor tillsammans med sin fyraåriga dotter i
Smedstorp men har bott i Kristianstad under gymnasietiden. Utöver dottern och politiken så finns
det ett stort bilintresse. Ögonstenen är en opalgrön
Saab V40 från 1976 och bilintresset är ett arv efter
hennes rallykörande föräldrar.

Susanne Ehrnström

Löneadministratör/Personalstöd Malmö
Susanne har varit en
del av malmökontoret
sedan februari 2014.
Hon började som
vikarie och jobbade då
med medlemsservice
och har nu fått en fast
anställning och nya
arbetsuppgifter. Hon
har arbetat med ekonomi, löner och personalfrågor på de flesta av de
arbetsplatser som hon
har jobbat på. Under hennes 23 år på Klippo hann
hon även med att vara facklig representant under
en period.
Susanne är född, uppvuxen och fortfarande bosatt i
Malmö. Hon bor tillsammans med sin man och har
två utflugna barn. På fritiden tränar Susanne både
spinning och yoga och övrig tid läggs på trädgård,
inredning och matlagning.

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

VIBRATIONSSKADOR

Henrik har jobbat med ventilation i 20 år och alltid trivts med sitt jobb.
Han är typen som vill få jobbet gjort, som biter ihop om något börjar värka
– ”Vi är ju ändå snart klara...” Vibrerande verktyg har alltid varit en del av
hans arbetsdag. Ibland kunde han jobba 8 timmar om dagen i två veckor
med vibrerande verktyg innan något annat arbetsmoment dök upp.
Första gången han började få
ont var för mer än tio år sen,
2003. Då trodde han att det
var benhinneinflammation så
han tog inflammationshämmande och det hjälpte för
tillfället. Efter hand blev han
van vid den ständiga smärtan
och som många andra byggnadsarbetare bet han ihop
– ”Lite krämpor får man leva
med”. Under våren 2013 blev
det riktigt illa. Henrik funderade på att söka hjälp men
det var bara några veckor
kvar till semestern så återigen
bet han ihop. När han varit
ledig ett tag försvann en del av
smärtan men andra symtom
fanns kvar.
Tillbaka på jobbet igen dröjde
det inte länge tills smärtan var
tillbaka och då vände sig Henrik till företagshälsovården.
Han skickades på röntgen
eftersom man misstänkte
reumatisk värk men röntgen
visade inget och sen gjordes
inget mer. Då försökte Henrik med sin vårdcentral men
det ledde heller inte någon
vart. Strax efter det var Byggnads på besök på företaget
och då berättade Henrik om
sina besvär. Ombudsmannen
skickade Henrik vidare till
Byggnads försäkrings– och
rehabansvarige som tyckte att
det lät som Vita fingrar och
skickade Henrik till Arbets–
och miljömedicin i Lund.

Diagnosen tog nästan ett år, i
juli 2014 fick Henrik besked.
Han hade fått vibrationsskador av alla år med vibrerande
verktyg. Idag har han Vita
fingrar, är fumlig, kraftlös,
lider av smärta, får spasmer
och nervryckningar när som
helst på dygnet vilket gör att
han blir väckt på nätterna och
inte kan sova. Om han ger sig
på något ”enkelt” som att klippa gräsmattan så blir följden
att händerna börjar skaka,
han tappar exempelvis glas
och har ingen kontroll över
händerna redan efter en liten
stunds arbete. Någon rehabilitering finns inte utan han är
tvungen att byta jobb. Hans

Henrik Carstensen

dåvarande arbetsgivare hade
inga andra arbetsuppgifter att
erbjuda så nu är han arbetslös.
Vilken typ av jobb som skulle
fungera är svårt att säga, han
måste prova för att se vad som
funkar.
forts.

Om du arbetar med vibrerande maskiner:
Var uppmärksam på om du börjar känna domningar, stickningar och/eller får vita fingrar (ett anfall när fingertopparna
bleknar och känseln försvinner).
När en vibrationsskada har skett går det inte att bota. Därför
är det viktigt att upptäcka det så tidigt som möjligt.
Arbetsgivaren ska erbjuda medicinsk kontroll om vibrationerna överstiger 2,5 m/s2 (meter per kvadratsekund).
Vibrationsexponeringen kan minskas genom att man
byter till mindre vibrerande maskiner eller arbetsroterar
så att en och samma person inte använder det vibrerande
verktyget för länge.
Det finns räknesnurror där man kan kontrollera hur länge
man kan använda ett visst verktyg.
Vibrationsdämpande handskar ger nästan inget vibrationsskydd alls enligt Arbets- och miljömedicin (artikel i
Byggnadsarbetaren 1/2015).
På arbetsmiljöverkets webbplats, www.av.se, kan du läsa
mer om hur vibrationer kan förebyggas.

forts från föregående sida
Henrik konstaterar att det är
tungt när man inser att man
inte kan fortsätta med sitt jobb.
Han upplevs inte som bitter
trots att någon i hans situation lätt skulle kunna skylla
på andra. Arbetsgivaren som
inte planerade mer rotation
mellan arbetsmomenten, företagshälsovården som aldrig
gjorde kontroller, verktygstillverkarna som inte är tydliga
med hur mycket verktygen
vibrerar. Istället accepterar
han sitt öde och hoppas att
det löser sig – att ett jobb hans
skadade händer klarar av ska
dyka upp.

Byggnads
kommenterar
Hanna Gunnarsson, ansvarig
för rehab och försäkringar på
Byggnads Skåne är bekymrad
över vibrationsskador. Det blir
mer och mer vanligt samtidigt
som det även kryper ner i
åldrarna. Tidigare var det de
äldre som arbetat länge som
hade den här typen av besvär
men nu kommer det även tjugoplussare som redan är slut i
händerna.
Det som skiljer vibrationsskador från många andra skador är att det inte går att bota
och även om du byter jobb så
fortsätter besvären att påverka
din fritid. Du får en sämre
livskvalitet. Hannas uppmaning till arbetsgivare och de
som håller i maskinerna är att
följa rekommendationerna.
Använd inte verktygen längre
än vad som anges, du kan få
lida för det resten av livet.

LÖSEN

- med avtalsenliga löner som mål

På andra våningen på Byggnads Skånes kontor i Malmö
sitter Magnus Arling. Han är projektanställd sen augusti
2014 och jobbar med LÖSEN (LÖneunderlag Säkert
ENkelt). Enkelt uttryckt så är det han som kollar att du
som medlem får rätt lön.
Företag som är knutna till
Byggavtalet eller Entreprenadmaskinavtalet (sen årsskiftet
även de som är knutna till
Plåt – och ventilationsavtalet
och Teknikinstallationsavtalet
VVS & Kyl) måste rapportera
in löner och antalet arbetade
timmar i samband med varje
löneutbetalningstillfälle, minst
var 60:e dag. Man använder
sig av ett elektroniskt verktyg
så att uppgifterna lätt kan
krypteras och sammanställas.
Hela processen görs för att
kontrollera så att lönerna är
rätt, att man inte missat till
exempel avtalshöjningar och
för att skapa statistik. Det nya
systemet startade 2011 för Byggavtalet och efter hand har de
andra avtalen också börjat
använda det.

Beroende på hur situationen
ser ut så blir det upp till Magnus
att se till så att företaget börjar
skicka in sina underlag. Ibland
räcker det med en påminnelse
och ibland behöver han hålla
koll att företaget verkligen
fortsätter skicka in underlag
löpande. Det har hänt att han
har fått göra ett personligt
besök på företag när det har
varit tekniska problem som
inte lyckats lösas över telefon.
Andra gånger har han kunnat
samarbeta med någon av ombudsmännen som redan har
en bra kontakt med företaget.
Det är ett udda jobb och det
finns inte någon handbok utan
Magnus får prova sig fram och
hitta bästa sättet att nå resultat
från fall till fall. Motivationen
är hög – misslyckas han så
finns det risk att människor
De flesta nya rutiner har en jobbar för fel lön.
uppstartssträcka och när det
gällde LÖSEN i Skåne började
den sträckan bli lite väl lång
och det var då Magnus klev in
i bilden. Hans jobb är att driva
på processen och se till så att
allt flyter på bra. Det innebär
att han spenderar en hel del tid
med att kontakta företag som
inte har lämnat in uppgifter.
Ibland är det en miss, en annan
gång är det tekniskt strul. I en
del fall har kanske missförstånd
uppstått och i några få fall är
man helt enkelt inte villig att Magnus Arling vid sin arbetsplats i
följa det avtal man tecknat. Malmö.

Inbjudan till aktuella medlemsmöten
Krets Skälderviken

Krets Söderåsen

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

Robert Nilsson, 010-601 13 57
robert.nilsson2@byggnads.se

Krets Skälderviken bjuder in till vårmöte 15 april (OBS!
En onsdag!) på Båstad Öl, Båstad. Guidad tur med ölprovning (lättöl). Samling vid Folkets Hus, Ängelholm
kl 17.45 för avfärd kl 18.00. Ingen anmälan krävs.

Mer information i nästa Byggnads Skåne.

Datum: 15 april
Tid: 18.30
Plats: Båstad Öl, Axelstorpsvägen 2, Båstad

Krets Malmö
Christian Jönsson, 0709-69 61 99
Chris81@live.se
Mer information i nästa Byggnads Skåne.

Krets Snapphanarna

Krets Lundabygden

Tommy Håkansson, 0738-54 90 33

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

Mer information i nästa Byggnads Skåne.

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

Krets Lundabygden bjuder in till kretsmöte 24 mars. Det
kommer att bjudas på mat. Ingen anmälan behövs.
Datum: 24 mars
Tid: 18.00
Plats: ABF-huset, Kiliansgatan 9, Lund

Mer information i nästa Byggnads Skåne.

Krets Mitt i Skåne
Håkan Andersson, 073-33 94 30
chmandersson@telia.com
Mer information i nästa Byggnads Skåne.

Krets SvaLan
Jonas Karlsson, 0735-65 51 31
fetisov@live.se
Mer information i nästa Byggnads Skåne.

Östra kretsen
Jörgen Svensson, 0708-37 89 28
kulstyving@gmail.com
Östra kretsen bjuder in till kretsmöte 17 mars i Fackens
hus, Kristianstad. Det bjuds på lätt fika. Anmälan till
Jörgen Svensson.
Datum: 17 mars
Tid: 18.30
Plats: Fackens Hus, Kristianstad

Krets Söderslätt
Mattias Flisborn, 0733-60 02 65
mattiasflisborn@hotmail.com
Krets Söderslätt bjuder in till medlemsmöte 24 mars.
Mötet kommer att hållas i ABFs nya lokaler i Trelleborg där vi kommer att få en rundvandring och en
inblick i deras verksamhet. Det kommer även visas
bilder från Arbetarörelsens Arkiv. Vi tänker bjuda på
en bit mat så därför behöver vi er anmälan senast 19
mars. Anmälan till Mattias Flisborn 0733-60 02 65.
Datum: 24 mars
Tid: 18.00
Plats: ABF, Gasverksgatan 3, Trelleborg (vid Trelleborg
Övre)

Inbjudan till aktuella medlemsmöten
Krets Sydkusten

Byggnads Skånes Ungdomskommitté

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

Mer information i nästa Byggnads Skåne.

Krets Sydkusten bjuder in till bussresa till Burg
tillsammans med Krets Österlen 25 april. Egenavgift
150 kronor som betalas kontant vid påstigning. I det
ingår resa, frukostpåse och middag i Burg. Begränsat
antal platser. Anmälan till Rose-Marie Persson,
0734-13 99 14, senast 27 mars.
Mer detaljerad information på www.byggnads.se/skane
Datum: 25 april
Tid: Meddelas vid anmälan
Upphämtningsplats: Meddelas vid anmälan

Krets Österlen
Viktor Sjögren, 0705-66 48 87
viktorsjogren@live.se
Krets Österlen bjuder in till bussresa till Burg
tillsammans med Krets Sydkusten 25 april. Egenavgift
150 kronor som betalas kontant vid påstigning. I det
ingår resa, frukostpåse och middag i Burg. Begränsat
antal platser. Anmälan till Rose-Marie Persson,
0734-13 99 14, senast 27 mars.
Mer detaljerad information på www.byggnads.se/skane
Datum: 25 april
Tid: Meddelas vid anmälan
Upphämtningsplats: Meddelas vid anmälan

Krets ett två fyra
Fredrik Alm, 0736-87 67 25
fredde.alm@gmail.com
Krets 124 bjuder in till kretsmöte 24 mars. Vi bjuder på
mat. Anmälan till Rose-Marie Persson, 0734-13 99 14,
senast 20 mars.
Datum: 24 mars
Tid: 16.30
Plats: Styrelserummet, Scheelegatan 27, Malmö

Mur & Plattklubben
Björn Andersson, 0720-16 85 98
Mur - och plattsättarklubben hälsar alla murare, putsare
och plattsättare från Skåne välkomna på möte 20 maj.
Mötet kommer att hållas hos Tegelmäster AB i Bara.
Under mötet kommer bland annat nya hjälpmedel
visas upp. Inbjudna gäster är Tegelmäster AB, KGC
och Jorma. Vi bjuder på förtäring. Anmälan senast 13
maj till Björn Andersson.
Datum: 20 maj
Tid: 16.30
Plats: Tegelmäster AB, Malmövägen 503, Bara

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 10 mars - Augusten OBS! kl 13.00
Tisdagen 19 maj
Tisdagen 8 september
Tisdagen 10 november
Tisdagen 26 januari 2016 (årsmöte)
Kaffe och kaka serveras. Ta gärna med respektive.
Välkomna!

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

Forskningsstationen ESS fortsättning från framsidan

ESS (European Spallation Source) är en ﬂervetenskaplig forskningsstation baserad på världens
mest kraftfulla neutronkälla. Anläggningen är ungefär som ett jättelikt mikroskop, där man
använder neutroner istället för ljus för att studera olika material (från plaster och läkemedel till
motorer och molekyler) för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. ESS är ett av
världens största vetenskapliga och tekniska infrastrukturprojekt som byggs idag. Anläggningens utformning och konstruktion innefattar en linjär protonaccelerator, en målstation av tungmetall, ett antal neutroninstrument, experimenthallar, en laboratoriesvit, ett data management
center samt publika byggnader.
Den pågående projekteringen övergick under 2013 i konstruktion, och första spadtaget togs sommaren 2014 i form av tidiga markarbeten. Dessa arbeten inkluderade schaktning för acceleratorn
och galleriet, permanenta vägar, dammar, elkraft, vatten, avlopp, värme och fiber. Byggnadsarbetena startade i november 2014 när gjutningen av accelerartortunneln påbörjades. I dagsläget
har cirka 168 meter av bottenplattan gjutits i den totalt nästan 600 meter långa tunneln. Väggarna
är cirka 3,5 meter höga och gjuts i 10 meters-etapper – 30 meter vägg är idag gjuten. I mitten av
februari gjöts också det första takvalvet. Hela tunneln kommer sedan att täckas med sedum, med
sutteränganslutning till ett galleri.
ESS är ett sameuropeiskt forskningsprojekt, som byggs i nordöstra Lund. Minst 17 länder
samarbetar för att konstruera, finansiera, bygga och driva ESS-anläggningen. Partnerländerna
är idag: Sverige, Danmark, Spanien, Estland, Frankrike, Island, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och Ungern. ESS beräknas
kunna öppna 2019 och vara i full drift med 22 experimentstationer 2025. Det kommer att besökas
av 2-3000 forskare från hela världen per år.

Statistik
Genomsnitt helår 2014
Hela Skåne				197,38 kr
Helsingborg				196,23 kr
Kristianstad				198,57 kr
Malmö				197,66 kr
Skåne TBM helår 2014 högsta
JM AB					215,87 kr
Otto Magnusson			
207,90 kr
Erlandsson Bygg			
206,76 kr
Edstrands Bygg			
202,64 kr
Skåne TBM helår 2014 lägsta
Skanska Direkt			
183,65 kr
NCC					191,49 kr
MVB					192,49 kr
Veidekke				193,60 kr

