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Badhusbygge, Ängelholm
Botten till bassängen är på plats och nu fortsätter byggandet 
uppåt. Om 1,5 - 2 år kommer folk kunna plaska runt i de
nybyggda bassängerna med utsikt över Rönne å.



Vad händer,
herr Ordförande?

Du är nyss hemkom-
men från ett besök hos 
Byggnads Norrbotten
 - berätta! Förbunds-
styrelsen är på “turné“ 
och besöker alla re-
gioner i landet. Jag 
och Torbjörn Hagelin 
(avtalssekreterare för-
bundet) hade turen att 
få åka norrut. Just nu 
står de inför en bygg-
boom eftersom nästan 
halva Kiruna måste 

flyttas på. Det är malmbrytningen som gör att 
staden måste flytta annars kommer husen att rasa. 
Att “flytta” en stad betyder i verkligheten att gamla 
hus rivs och att nya hus byggs vilket betyder väl-
digt många arbetstillfällen för byggnadsarbetare. 
Så är det någon här nere som är nyfiken på norra 
Sverige kan det här vara rätt tillfälle för att utforska 
dom delarna av landet.
Regeringen har anslagit 35 miljoner till arbetsmiljöar-
bete i år - är det tillräckligt? Inte helt. Tidigare reger-
ing har gjort stora besparingar inom det området 
vilket exempelvis bidragit till färre inspektioner 
från Arbetsmiljöverket. Vi som byggnadsarbetare 
är hårt drabbade av arbetsplatsolyckor. Idag 
räknar man att en byggnadsarbetare i månaden 
dör och så får det helt enkelt inte se ut! Att regerin-
gen vill satsa på arbetsmiljöarbetet är bra och 35 
miljoner är ett steg i rätt riktning men det kom-
mer behövas mer för att göra byggbranschen till 
den säkra bransch vi vill att den ska vara. Alla 
ska komma hem efter jobbet!

Nyanställda
Sarah Grönvall
Värdinna/Vaktmästare
Sarah är uppväxt i en 
entreprenörsfamilj inom 
service/logistikbranschen 
och har hunnit med en hel 
del olika yrken. Hon bör-
jade som hamnarbetare 
efter gymnasiet och har 
efter det jobbat på hotell 
med konferensverksam-
het och senast på Skån-
ska Dagbladet som teamledare för reception och 
kundtjänst. Med den erfarenheten hon har av

Forts. Sarah
service så finns det en hel del idéer och hon ser det 
som en kul och spännande utmaning att utveckla 
den nya tjänsten som värdinna/vaktmästare.

Sarah bor med sambo i Malmö. Hon är väldigt 
intresserad av fotografering och reser gärna till sol 
och värme och har redan besökt platser som Nya 
Zeeland, Australien och Filippinerna.

Mattias Flisborn
Ombudsman TBM
Mattias är ett känt ansikte 
på Byggnads Skåne. Under 
9 månader jobbade han 
som organizer och efter 
en vända på MVB där han 
jobbat de senaste 11 åren är 
han tillbaka hos oss igen. 
Den fackliga världen är inget 
nytt för den här snickaren 
som utöver redan nämnda 
roll som organizer även 
varit Lagbas och FFV. Han är dessutom krets-
ordförande för krets Söderslätt och sitter i region-
fullmäktige.

Mattias bor med sin familj i Trelleborg och fritiden 
upptas av husunderhåll och barnens fritidsak-
tviteter. När värmen kommer kan det bli en och 
annan tur med husvagnen och när ingen hör 
passar han på att plinka lite på gitarren.

Ronny Ebbesson
Arbetsmiljö/Arbetsrätt
Precis som Mattias ovan så 
är Ronny ett bekant ansikte 
för en del. Under 3 månader 
i höstas så var Ronny 
anställd i ett försäkrings-
projekt på Byggnads 
Skåne. Han gjorde ett så 
bra intryck att när det 
behövdes förstärkning i 
Kristianstad var han den 
förste man kom att tänka på. Tidigare har Ronny 
jobbat mycket med golv i form av golvslipning, 
flytspackling och epoxyläggning. Han har alltid 
varit fackligt aktiv så det är ingen överraskning att 
han till sist hamnade på Byggnads.

Ronny och hans fru bor i Hässleholm och spend-
erar mycket av sin lediga tid på resande fot i hus-
vagnen. Tidigare har det varit många utlandsresor 
och i topp ligger Indien där de varit 13 gånger.



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

Postadress: Scheelegatan 27, 212 28 Malmö

Besöksadresser:

Malmö   Helsingborg
Scheelegatan 27  Måndagsgatan 1

Kristianstad
Kanalgatan 94

Ansvarig utgivare: Jonas Sjöberg  

Byggnads Skåne Öppettider
Måndag - Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag   8.00 - 13.00 (telefonjour  
   13.00 - 16.30)

Kvällsöppet:
Tisdag - Malmö  8.00 - 18.00
Onsdag - Kristianstad  8.00 - 18.00
Torsdag - Helsingborg  8.00 - 18.00

Tryck: Tryckfolket AB

 

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/

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 UNGDOMAR
För dig som är ung byggnadsarbetare finns Skånes unga byggare. Där kan du träffa 
andra byggare i din ålder, snacka och umgås men även engagera dig i det fackliga 
arbetet.

Ny organisation 2015
Under 2014 bildade Byggnads 
en central arbetsgrupp 
bestående av fyra ungdomar 
och fyra ombudsmän från 
olika delar av landet. Deras 
uppgift var att sammanställa 
material från genomförda 
ungdomskonferenser för att 
få ihop alla idéer och tankar 
till en ny, stark, ungdoms-
verksamhet. Efter dagar av 
diskussioner och hårt arbete 
lyckades man få till ett förslag 
på en ny ungdomsorganisation. 
Namnet på den nya ungdoms-
verksamheten blev till slut 
Unga byggare. Strukturen 
som nu byggs upp runt om i 
vårt avlånga land syftar till 
att stärka den lokala organ-
isationen där vi i huvudsak 
ska lägga våra resurser och 
vårt engagemang. Den nya 
strukturen är uppbyggd på 
tre olika nivåer - den lokala 
klubben, en regional och en 
central ungdomskommitté.

Det kommer årligen att hållas 
en central ungdomskonferens 
som blir ungdomsverksam-
hetens högsta beslutande 
organ. Under 2015 bygger vi 
gemensamt upp denna nya 
verksamhet och Skåne har vid 
årsmötet 28 mars valt en ny 
trio för att axla uppgiften att nå 
ut till Skånes unga byggare 
och ha strukturen på plats 
innan året är slut. Ordf. 
Martin Hallingström, Östra 
kretsen. Sekr. Jakob Wagner, 

Lundabygden och sekr. Dan-
iel Andersson, Helsingborg. 
Tillsammans har de många 
idéer för hur de vill driva ar-
betet för ungdomar framöver. 
Skåne har för avsikt att fort-
satt vara bäst i klassen när 
det gäller att låta sina unga 
komma till tals. Verksam-
heten ska förgrenas ut för att 
bli mer lokal. Möjligheten 
att delta vid evenemang blir 
närmare, lättare och mer ut-
vecklande. Lokala aktiviteter 
genomförs där det finns en 
vilja att skapa engagemang 
för Unga av Unga. Kristianstad, 
Helsingborg och Malmö har 
sina ungdomsklubbar redo 
att sjösättas. Det finns kan-
ske fler? Kom med idéer och 
förslag på events!

Vi vill passa på att tacka 
(avgående ordf.) Charlie 
Håkansson för de tre år han 
kämpat och lyft ungdoms-
verksamheten i Skåne till att 
bli en förebild för det övriga 
landet och vi hoppas att han 
stannar kvar som en ”vis äldre 
farbror” och hjälper den nya 
trion. 

Skolinformatörer
Sedan ett år tillbaka har 
ungdomsverksamheten tagit 
över informationen ute på 
gymnasiet. Med några års 
arbetslivserfarenhet samtidigt 
som de fortfarande minns 
skolåren är de perfekta am-
bassadörer för den fackliga 
verksamheten. Överlämnandet 
från ombudsmän till de nya 
skolinformatörerna har skett 
smidigt och ett nytt koncept 
har tagits fram som funkar 
bra. Idag utbildar de själva nya 
skolinformatörer för att säkra 
tillväxten. Det är egentligen 
den enda svagheten i syste-
met med att ha medlemmar 
från ungdomsverksamheten 
ute på skolorna. Ungdoms-
verksamheten har en ålders-
gräns på 30 år så det gäller att 
hela tiden värva nya tjejer och 
killar som kan ta över annars 
fungerar inte systemet. Idag är 
de ett gäng på ungefär sju per-
soner som täcker alla Skånes 
gymnasieskolor. Några fler 
skulle inte skada så finns det 
någon därute som känner sig 
bekväm med att prata inför 
folk, kan hantera småtuffa 
tonåringar och brinner för 
fackliga frågor är det bara att 
höra av sig!

Kontakta
ungdomskommittén:
skanesungabyggare@gmail.com

facebook.com/skanesungabyggare

Jakob, Martin och Daniel



I mitten av april hölls kursen 
Lagar och Avtal. Kursledarna 
Andreas Sjögren och Jan Roth 
från Byggnads Skåne guidar
deltagarna genom en, för 
många, ny värld med avtal, 
lönesystem och det fackliga 
medlemskapet. Som en av del-
tagarna sa: - Jag vill vara med i 
snacket och veta vad det handlar 
om. De andra i laget har redan 
gått kursen och rekommen-
derat den. Och det är just det 
kursen går ut på. Den är gjord 
för att du som medlem ska få 
koll och verkligen veta vad 
alla begrepp och uttryck som 
finns i branschen (och i arbets-
livet) egentligen handlar om. 
Till exempel ackord, ett van-
ligt ord i byggbranschen men 
hur många vet vad ackord är? 
Vilka olika typer av ackord 
som finns? Hur påverkar den 
fasta delen ackordet? Vad är 
fördelningstal? Här får del-
tagarna inte bara det förklarat 
för sig utan de får själva olika 
räkneexempel och får sitta 
och knappa på miniräknarna 
för att se vad slutsumman blir 
under olika förutsättningar.

Det är inte bara lönesyste-
met som gås igenom utan 
man pratar även om kolle-
ktivavtalet och det fackliga 
medlemskapets värde. Idag 
har Jan och Andreas med 

sig kollegan Ronny som drar 
försäkringar - både de som 
alla med kollektivavtal har 
och de som du som medlem i 
Byggnads har. Förkortningar-
na haglar: AGS, TFA, AGB, 
TSL, TGL, FPT och en efter 
en förklaras. Vad är det för 
typ av försäkring, vad täcker 
den och vem som anmäler? 
Sista frågan är särskilt viktig. 
Som medlem i Byggnads har 
du en olycksfallsförsäkring 
på fritiden. Om din olycks-
fallsskada medför läkarvård 
får du 1 000 kronor som en 
engångsersättning redan vid 
första läkarbesöket - MEN du 
måste själv anmäla skadan 
för att få ersättning! Tyvärr 
är det många som missar det 
eftersom man inte har till-
räcklig koll. Det är precis så 
dagarna kan sammanfattas
- två dagar som ger dig koll! 

Vill du veta mer,
 kontakta:
Andreas Sjögren, 
010-601 13 67 eller 
Jan Roth,
010-601 13 62. 
Vill du maila:
förnamn.efternamn
@byggnads.se.

Lagar och Avtal - allt du behöver veta på två dagar

Andreas hjälper till med ett 
räkneexempel.

Jan förklarar hur den fasta delen påverkar 
i ackordet.

Deltagarna räknar på egen hand för att 
förstå lönesystemet.

Ronny guidar i försäkringsdjungeln.



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

Mer information i nästa Byggnads Skåne.

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

Krets Snapphanarna bjuder in till kretsmöte 26 maj. 
Aktuella ämnen kommer avhandlas. Det kommer att 
bjudas på mat. Anmälan till Tommy, 0738-54 90 33 
senast 21 maj.

Datum: 26 maj
Tid: 19.00
Plats: Pizza Corner, Stockholmsvägen 15, Örkelljunga

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

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 26 maj i Fackens 
hus, Kristianstad. Det bjuds på lätt fika.

Datum: 26 maj
Tid: 18.30
Plats: Fackens Hus, Kristianstad

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

Skjutning i Hyllstofta. Max antal 30 pers. Först till 
kvarn gäller. Anmälan till Rose-Marie Persson, 0734-13 
99 14, senast 22 maj.

Datum: 26 maj
Tid: 18.00
Plats: Samling på ICA Kvantums parkering, Klippan.

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

Krets Malmö, Krets 124 och Byggfackens S i Malmö 
bjuder in till föreläsning med författaren och journa-
listen Erik Sandberg som väckte stor uppmärksamhet 
med tv-dokumentären Lönesänkarna 2013.
Grillvagnen kommer att servera mat från kl 17.00.

Datum: 26 maj
Tid: 18.00
Plats: Aulan, Malmö Folkhögskola

Krets ett två fyra
Fredrik Alm, 0736-87 67 25
fredde.alm@gmail.com

Krets 124, Krets Malmö och Byggfackens S i Malmö 
bjuder in till föreläsning med författaren och journa-
listen Erik Sandberg som väckte stor uppmärksamhet 
med tv-dokumentären Lönesänkarna 2013.
Grillvagnen kommer att servera mat från kl 17.00.

Datum: 26 maj
Tid: 18.00
Plats: Aulan, Malmö Folkhögskola

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

Krets Lundabygden bjuder in till kretsmöte 28 maj. 
Byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson pratar 
om framtida byggande i Lunds kommun. Det kommer 
att bjudas på mat. Ingen anmälan behövs.

Datum: 28 maj
Tid: 19.00
Plats: ABF-huset, Kiliansgatan 9, Lund

Inbjudan till aktuella medlemsmöten



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

Krets Sydkusten bjuder in till kretsmöte/familjedag 
torsdagen den 4 juni i Snogeholm. Det kommer bli 
aktiviteter som tipsrunda, kubb, fotboll m.m. Grillen 
startas 17.30. Vi bjuder på korv med bröd. Anmälan 
senast 28 maj till Magnus Arling 0705-80 94 96 eller 
magnus.arling@gmail.com

Datum: 4 juni
Tid: 17.30
Plats: Snogeholmsvägen 951, 275 93 Sjöbo

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

Krets Österlen bjuder in till familjeaktivitet. Tipsrunda 
och korvgrillning vid Vantalängan, väster om Brösarp. 
Här kan du hitta en karta: www.brosarp.se/vanta-
langan Anmälan till Rose-Marie Persson, 0734-13 99 14, 
senast 22 maj.

Datum: 26 maj
Tid: 17.30
Plats: Vantalängan, Brösarp

Krets Söderslätt
Mattias Flisborn, 0733-60 02 65
mattiasflisborn@hotmail.com

Krets Söderslätt bjuder in till medlemsmöte 26 maj. 
Mötet kommer att hållas i Smygehamns Båtklubbs 
lokaler. Vi träffas under trevliga former och diskuterar 
aktuella fackliga frågor. Vi tänker bjuda på mat så 
därför behöver vi er anmälan senast den 22 maj. 
Anmälan görs till Mattias Flisborn, 0733-60 02 65 eller 
via mejl mattiasflisborn@hotmail.com
Hjärtligt välkomna !

Datum: 26 maj
Tid: 18.00
Plats: Smygehamns Båtklubb (vid Smygefisk i hamnen)

Byggnads Skånes Ungdomskommitté

Mer information i nästa Byggnads Skåne.

Byggfackens S-klubb Malmö
Bengt-Göran Svensson, 0708-24 29 18

Byggfackens S i Malmö, Krets Malmö och Krets 124 
bjuder in till föreläsning med författaren och journa-
listen Erik Sandberg som väckte stor uppmärksamhet 
med tv-dokumentären Lönesänkarna 2013.

Grillvagnen kommer att servera mat från kl 17.00.

Datum: 26 maj
Tid: 18.00
Plats: Aulan, Malmö Folkhögskola

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 respek-
tive, 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 19 maj
Tisdagen 8 september
Tisdagen 10 november
Tisdagen 26 januari 2016 (årsmöte)

Kaffe och kaka serveras. Ta gärna med respektive. 
Välkomna!

Inbjudan till aktuella medlemsmöten



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

Genomsnitt kvartal 1 2015
Hela Skåne    200, 81 kr
Helsingborg    197, 56 kr
Kristianstad    202, 74 kr
Malmö    201, 54 kr

Skåne TBM kvartal 1 2015 högsta
JM     221, 17 kr
Erlandsson Bygg   209, 11 kr
Servicekuben   205, 59 kr
Thage i Skåne   202, 91 kr

Skåne TBM kvartal 1 2015 lägsta
NCC     196,22 kr
Peab Sverige    197,46 kr
Otto Magnusson   198,18 kr
Veidekke    198,69 kr

Statistik

NY! Fast del och Utbetalningsnivå (Gäller från 1 april 2015)
Skåne    Utbetalningsnivå Fast del
Malmö    173  103
Helsingborg    173  103
Kristianstad    172  102

Föreläsning Erik Sandberg
Välståndet växer, men allt mindre kommer vanliga människor till del. Inte på hundra 
år har svenska löntagare fått så lite betalt för vad de faktiskt producerar. Hur kunde 
det bli så?
I sina föreläsningar berättar Erik Sandberg om ett land i snabb förändring, hur Sverige på hun-
dra år kunnat gå från fattigdom och extrema inkomstklyftor till att bli världens kanske mest 
jämlika välfärdsland, för att sedan på nytt förvandlas till det land 
som nu går i täten med snabbt växande ekonomiska skillnader.

Erik Sandberg är reporter på SVTs Dokument inifrån.
Lönesänkarna är hans debut som författare.

Öppet för alla medlemmar i Byggnads!
Datum: 26 maj
Grillvagn på plats från kl 17.00
Föreläsningen börjar kl 18.00
Plats: Aulan, Malmö Folkhögskola, Trindyxegatan 2, Malmö


