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Byggnads Skåne tar rygg på 
förbundsordföranden!
Johan Lindholm på arbetsplatsbesök
i Höganäs inför valet



Vad händer,
herr Ordförande?

Nu har det gått ungefär 
fyra månader sen du 
valdes till ordförande 
– hur har de första 
månaderna varit?
Mycket har hänt, 
först var det EU-
val. Vi lyckades inte 
skicka Danielsson till 
Bryssel men vi fick 
mycket fokus på våra 
frågor. Efter det var 
det kongressen som 
var riktigt bra och 

mycket intensiv. Skåne fick igenom en hel del av 
sina motioner och delegationen jobbade bra. Alla 
drog sitt strå till stacken på olika vis. Strax efter 
det var det dags för Almedalen vilket var en ny 
upplevelse för mig. Spännande och lärorikt att se 
alla organisationer och politiker. Vi knöt värde-
fulla kontakter med regioner och politiker som 
kommer vara till nytta framöver. Löfvens tal var 
riktigt inspirerande och gav hopp.

Du hade varit anställd på Byggnads i 12 år innan du blev 
ordförande – några överraskningar som ordförande?
Jag hade ”intervjuat” Roland (Ljungdell, tidigare 
ordförande) när jag blev tillfrågad att kandidera 
för att bilda mig en uppfattning om vad det innebar 
att vara ordförande men trots det blev jag förvånad 
av hur mycket nytt det är. Ämnena är bekanta, som 
tex arbetsmiljöfrågor, men även personalfrågor. 
Sen blir det andra arbetsuppgifter, nya typer av 
uppdrag, som att sitta i förbundsstyrelsen som jag 
verkligen ser fram emot. Det innebär mindre tid till 
ombudsmanna-arbete och dom bitarna tror jag att jag 
kommer sakna framöver. Det är en ny situation 
helt enkelt och det känns utmanande på ett positivt 
sätt.

Du har precis kommit tillbaka från semestern – vad 
ligger på skrivbordet inför hösten?
Valet är prio 1. Vi måste satsa på en valvinst för S. 
Genom att stötta dom som driver fackliga frågor, 
som vill riva upp Lex Laval som ett exempel, hjälper 
vi oss själva. Att vara aktiva och driva fram S är 
vårt politiska verktyg helt enkelt. Det är viktigt att 
man använder sin röst annars är det någon annan 
som använder din tystnad. Vet inte vem som sa det 
men jag tycker det citatet sammanfattar hur viktigt 
valet är. Sen är min nya roll som ordförande också 

viktig. Jag vill vara som en lagledare och få rätt 
person på rätt plats i organisationen så att det blir 
så bra som möjligt för medlemmarna.

Nyanställda
Hanna Gunnarsson
Försäkrings - och rehabansvarig
Hanna började i maj och kommer att jobba med 
rehabfrågor, arbetsskador, pensioner och givetvis 
försäkringsfrågor. Tidigare har Hanna jobbat på 
försäkringskassan under åtta år som utredare.

Hon bor i Malmö tillsammans med man och två 
barn. I sommar har hon kuskat runt i husvagn och 
passat på att läsa så mycket som möjligt eftersom 
böcker är ett stort intresse.

Kati Hollósy
Kommunikatör
Kati började också i maj och har hand om Byggnads 
Skånes kommunikation som exemplevis tidningen 
du läser, facebook, hemsida, trycksaker och alla 
andra sätt som kan förmedla information till våra 
medlemmar. Närmast kommer Kati från Noaks 
Ark där hon också jobbade som kommunikatör.

Hon bor i det lilla samhället Kågeröd tillsammans 
med sin sambo och har en utflugen dotter. Hennes 
fritid upptas av renoveringsobjektet hon bor i.



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/

Du vet väl att du har olycksfallsförsäkring på fritiden 
genom ditt medlemskap i Byggnads?
Du som är medlem i Byggnads har ett olycksfallsskydd även när du är ledig. Försäkringen Medlemsoly-
cksfall - Fritid ingår i ditt medlemskap och ger ersättning för såväl själva olycksfallet som olika följder 
av det. Försäkringen gäller för olycksfall som inträffar på fritiden, även om olyckan sker utomlands. 
Du kan få ersättning för läkarbesök, tandskador, kroppsskador som tex benbrott, sjukhusvistelser och 
mycket mer. Det viktiga är att du gör en skadeanmälan direkt.
Läs mer på www.byggnads.se/Verksamhet/Forsakringar



Ny förbundsstyrelse och 
omvald förbundsledning

Nuvarande förbundsledning som 
suttit sedan 2012 (de valdes vid en 
extra kongress) valdes om.
Förbundsordförande Johan Lind-
holm, andre förbundsordförande 
Lars Hildingsson, förbundssekrete-
rare Patrik Östberg och avtalssekre-
terare Torbjörn Hagelin.

Nyvald förbundsstyrelse:
Kim Söderström, GävleDala
Jim Sundelin, Mellannorrland
Jan Andersson, Mälardalen
Joakim Sevä, Norrbotten
Jonas Sjöberg, Skåne
Morgan Nyberg,  Småland-Blekinge
Christian Bengtzelius, Stockholm-
Gotland
Tomas Emanuelsson, Väst
Thomas Rolén Västerbotten
Kenneth Svärd, Örebro-Värmland
Magnus Cato, Öst

Nej till inkomstförsäkring
Det blir ingen inkomstförsäkring för 
medlemmarna i Byggnads. Kongres-
sen sa nej till förslaget efter en två 
timmar lång diskussion. Det är helt 
enkelt inte ekonomiskt försvarbart, 
menade förbundsstyrelsen.

Den engagerade debatten inleddes 
när Valentin Jovanovic, Skåne, gick 
upp i talarstolen och yrkade bifall för 
Skånes motion om att återinföra 
inkomstförsäkringen i någon form.

- Systemet idag tar inte ansvar för indi-
viden, då blir det Byggnads skyldighet 
att träda in, sa Valentin.

Den ena talaren efter den andra 
instämde i att verkligheten inte ser 
ut som vi önskar. I en perfekt värld 
finns det jobb för alla och behovet av 
en inkomstförsäkring är en icke-fråga.

Idag tvingas en arbetslös medlem 
försörja sig på en a-kassa som inte 
når upp till en rimlig nivå. Det var 
alla eniga om, men därefter gick 
åsikterna isär. Två sidor stod mot 
varandra. En ideologisk sida som 
argumenterade för att det krävs en 
politisk kamp för en höjd a-kassa så 
att inkomstförsäkringen inte behövs. 
Medan andra sidan menade att en 
inkomstförsäkring behövs omgåen-
de för att lindra det ekonomiska 
lidandet för arbetslösa medlemmar 
tills a-kassan höjs.

När talarlistan var tom tog förbunds-
styrelsens Lars Hildingsson klivet 
upp i talarstolen och la fram förslaget 
att motionen skulle anses besvarad 
med svarsformuleringen att förbun-
det undersöker förutsättningarna 
för en inkomstförsäkring om a-kassan 
inte höjs, det vill säga om S inte vin-
ner valet i september. Efter en 5 
minuter lång ajournering genom-
fördes omröstningen som stängde 

dörren för ett återinförande av 
inkomstförsäkringen.

Röster om inkomstförsäkringen

Tommi Hakala, Skåne
- Vi har haft 
möjligheten att 
hålla det löfte vi 
en gång har gett 
varandra tack 
vare att vi haft en 
a-kassa som har 
fungerat. Vi har 
inte det i samma 
usträckning idag. 
En inkomstför-
säkring hade gett 
oss möjligheten att kunna fortsätta 
hålla det löftet.

Kim Söderström, GävleDala
- Kostnaderna är 
inte det primära 
utan jag är rädd 
för att en 
inkomstförsäk-
ring från facket 
skulle betyda att 
a-kassan aldrig 
höjs och hur går 
det då för de 
människor som 
är med i fack-
förbund utan 
inkomstförsäkringar?

Johan Hallin, Väst
- Jag röstade mot 
förbundsstyrelsen 
nya förslag för att 
det bara var en 
kompromiss. Det 
ska vara klart 
och tydligt, inget 
flum-flum. Det 
ska vara ordning 
och reda!

Kongressen 2014 i stora drag
 
Under 12-15 juni hölls Byggnads kongress. Fyra intensiva dagar då många beslut fattades. Vill man fördjupa 
sig i hela kongressen finns det fortfarande material och filmer på www.byggnadskongress.se

Förbundsledningen och nyvalda förbunds-
styrelsen. Christian Bengtzelius fattas på 
bilden.

Förbundsledningen



En stor vinst för 
ungdomssidan!
Kongressen röstade ja till att det ska 
finnas en representant från ung-
domssidan i förbundsstyrelsen.

SSUs förbundssekreterare Ellinor 
Eriksson inledde det avsnitt av 
kongressen som skulle handla om 
ungdomsfrågor. Med glöd och 
övertygelse pratade hon om läget för 
Sveriges ungdomar idag. Hon väckte 
hela kongressen och lockade till 
många skratt och applåder tack vare 
flera klockrena iaktagelser. När hon 
hade pratat klart möttes hon av 
stående ovationer från en uppenbart 
imponerad publik.

Med Ellinors starka och inspirerande 
tal färskt i minnet vände kongressen 
sin uppmärksamhet mot motion UV1 
(en representant från ungdomssidan 
ska vara adjungerad i förbundssty-
relsen) där Charlie Håkansson, 
Skåne, yrkade på bifall. Han är själv 
ungdomsrepresentant i Skånes 
regionstyrelse och därför väl

medveten om hur mycket ungdomar 
kan tillföra i styrelsearbetet. Det 
var också ett av hans argument. 
Hans anförande följdes av ytterlig-
gare talare, både yngre och äldre, 
samtliga stödde förslaget. Att Elli-
nor precis demonstrerat vilken 
styrka och energi ungdomar besit-
ter försämrade säkert inte möjlig-
heten att övertyga kongressen.

När det blev dags att rösta var det 
en överväldigande majoritet som 
röstade för förslaget om en ungdoms-
representant.

Två veckor efter kongressen valdes 
Emmelie Renlund, Byggnads Väster-
botten, till ungdomsrepresentant på 
Byggnads Ungdomskonferens.

Ungdomsrepresentanter på Byggnads kongress

Samarbete med andra partier
Byggnads kan tänka sig att samar-
beta i sakfrågor med andra partier 
än Socialdemokraterna – så länge 
partierna delar Byggnads värde-
ringar. 
– Men vi kommer aldrig samarbeta 
med Sverigedemokraterna, klargjor-
de ordförande Johan Lindholm.

Även om Byggnads även i fortsätt-
ningen enbart kommer att samverka 
fackligt politiskt med Socialdemo-
kraterna, så utesluter det inte sam-
arbeten med andra partier. Enligt 
ordförande Johan Lindholm ligger 
skillnaden mellan samverkan och 
samarbeten.

– Samarbeta kan vi göra med andra 
partier, men samverka gör vi bara med 
Socialdemokraterna, sa Lindholm.
Byggnads definition av facklig 
politisk samverkan är att S och 
Byggnads tillåts jobba i varandras 
organisationer.

Lindholm och övriga förbundstyrel-
sen gav därmed sitt stöd till Stock-
holm-Gotlands yrkande att rappor-
ten Mål och visioner 2022 ska 
inkludera en skrivelse om att Bygg-
nads kan samarbeta i sakfrågor 
med andra partier.

Beslutet kom efter en lång debatt om 
hur Byggnads relation med Social-
demokraterna ska se ut. 

Ulf Nilsson från Byggnads Väst 
efterlyste en öppnare hållning 
inom Byggnads.
– Jag tycker inte vi ska lägga hela vår 
framtid på ett politiskt parti.

Medan Christian Jönsson från 
Byggnads Skåne påminde om den 
historiska bakgrunden till varför 
Byggnads valt att samverka med S.
– Det var faktiskt vi som bildade det So-
cialdemokratiska partiet, sade han 
och menade att det finns en fara i att 
öppna dörrarna åt vänster för då 

kan de lika gärna öppnas åt höger.
Text: Johanna Lundberg

Christian Jönsson, Skåne



Strax innan byggtreorna ska ta 
steget ut i arbetslivet får de besök 
av Byggnads Skåne. Den här dagen 
är det Tommi Hakala, ombuds-
man, som tillsammans med Elias 
Holmberg och Daniel Andersson 
från Byggnads Ungdomskommitté 
som besöker Jacobsskolan i 
Hässleholm.

Elias och Daniel sköter informationen 
med stöd från Tommi som konstate-
rar att killarna gör det så bra så 
nästa läsår kan de ge sig ut på egen 
hand. För att de blivande byggarna 
ska förstå vad facket är och gör så 
inleds passet med en historik om 
varför facket bildades för lite mer än 
hundra år sedan. Sen arbetar de sig 
fram till nutid – Vad gäller idag? 
Löner? Kollektivavtal? Vad har man 
för nytta av att vara med i facket? En 
hel del tid läggs på de olika löne-
systemen, frågorna från eleverna 
dyker upp. Hur funkar ackordlön? 
Är det bra eller dåligt att jobba i 
lag? Där kliver Tommi in med sina 
erfarenheter från byggen och 
kommer med tips om hur man 
jobbar effektivare utan att stressa. 

Tiden går snabbt och i slutet är det 
dags för eleverna att ta ställning om 
de vill gå med i Byggnads. Under

gymnasietiden kan de bli studeran-
demedlemmar och behöver inte 
betala någon medlemsavgift men då 
måste de gå med innan skolan slutar. 
En del vill prata med föräldrar först 
medan andra nappar direkt, som 
Robin och Isak. Dom tycker att det är 
bra att Byggnads kommer på besök. 
– Det var bra information som man 
kanske inte hade fått annars, säger 
killarna.

Som avslutning berättar Daniel och 
Elias om Byggnads Ungdomskom-
mitté (Skånes Unga Byggare), vilka 
aktiviteter dom brukar göra tillsam-
mans, som tex paintball, och när 
frågan om möten och aktiviteter i 
Hässleholmstrakten dyker upp bollar 
de tillbaka frågan – om någon vill 
dra igång en avdelning i Hässleholm 
skulle det vara kul. Förhoppningsvis 
har några av de blivande byggarna 
fått upp ögonen för fackligt arbete 
efter dagens informationspass. 
Kanske fanns det en framtida 
ombudsman i klassrummet?

Byggnads i skolan Sociala medier

Byggnads Skåne finns på facebook 
precis som många av våra medlem-
mar. Facebook är ett sätt att kom-
municera snabbt, lätt och smidigt 
men det finns även en risk med 
snabb kommunikation. Ibland delar 
man innan man hunnit tänka efter 
och det kan ge konsekvenser.

Om du är förbannad över något på 
jobbet kanske du vill skriva av dig 
på facebook men som arbetstagare 
(anställd) har du en lojalitetsplikt till 
din arbetsgivare. Den gäller dygnet 
runt och betyder att du inte kan skri-
va vad du vill om chefen/kollegor/
företaget på facebook eller någon 
annanstans oavsett hur förbannad 
eller besviken du än är. Du har rätt 
att kritisera men då ska arbetsgi-
varen ha haft möjlighet att rätta till 
de fel du kritiserar innan du går ut 
med det på facebook. Med andra ord 
så är det smartast att ta kritiken öga 
mot öga på ett sakligt sätt (eller prata 
med Byggnads).

Om man nu ändå vräker ur sig saker 
i ilskan - kan man inte bara radera 
det när man ångrat sig? Tyvärr är det 
inte säkert att det räcker. Saker sprids 
inom sociala medier och blir det bra 
snurr på ett inlägg eller en bild kan 
det ha delats väldigt många gånger 
redan. Det kan ses som att inlägget 
har gjort så mycket skada för företaget 
så att det inte spelar någon roll om det 
är borttaget.

Vad är det värsta som kan hända? 
Absolut värsta scenariot är att du 
blir avskedad på grund av grovt 
brott mot lojalitetsplikten.

Gilla gärna vår sida för att hålla dig 
uppdaterad!

www.facebook.com/ByggnadsSkane

Elias Holmberg och Daniel Andersson från 
Byggnads Ungdomskommitté

Robin och Isak, två nyblivna medlemmar

PÅFARTEN
- för dig som är 
förtroendevald!



Under Almedalsveckan släppte 
Sveriges Byggindustrier en rapport 
om utstationerad arbetskraft. I 
förordet skriver man: ”Otaliga är 
de beskrivningar av arbetsförhål-
landen som närmar sig medeltida, 
till otroligt låga löner. Det talas om 
undermåliga förhållanden, kata-
strofal arbetsmiljö och löner långt 
under kollektivavtalens lägsta 
nivåer och långt under egen möj-
lighet att försörja sig.” Sveriges 
Byggindustrier känner inte igen 
bilden men det gör vi på Byggnads. 
Det här är ett av alla de livsöden vi 
kommer i kontakt med.

Gabriel kom till Sverige 2006 från ett 
östeuropeiskt land med hopp om att 
kunna bygga upp ett bättre liv för sin 
familj. Under åren har han haft olika 
typer av jobb, han tog alla jobb han 
kunde få och jobbade bland annat i 
ett växthus, som servitör och på 
byggen. Under våren 2012 blev han 
erbjuden Nystartsjobb av Arbetsför-
medlingen och de förmedlade också 
kontakten med en arbetsgivare. 
Framtiden började ljusna men det tog 
inte lång tid innan hinder uppstod. 
Något var inte korrekt med Gabriels 
uppehållstillstånd så Nystartsjobbet 
kunde inte starta som planerat. Den 
”schysta” arbetsgivaren lät Gabriel 
jobba för honom i alla fall. Inte nog 
med jobbet, arbetsgivaren ordnade 
även ett boende åt Gabriel och hans 
fru Liliana, en trerummare. Gabriel 
jobbade mer än heltid, ofta både var-
dagar och helger. Lönen låg på 8000 
kronor och efter att arbetsgivaren 
hade dragit av för hyra så återstod 
ungefär 1500 kronor. Tillsammans 
med Lilianas inkomst på 2500 kr 
som hon tjänade genom att städa 
privata hus, ett jobb hon fått genom 

Gabriels arbetsgivare, var det knappt 
att de klarade sig. Barnen (idag 14 
och 19 år) var kvar i Rumänien och 
drömmen att få återförena familjen 
gjorde att de orkade kämpa på. Efter 
jobbet gick Gabriel och Liliana runt 
och plockade pantflaskor på stan för 
att dryga ut inkomsten.

Tiden gick och Gabriel började rea-
gera på att hans arbetsgivare inte 
ville prata om Nystartsjobbet igen. 
Hans papper var nu i ordning men 
arbetsgivaren bara sa att vi löser det 
sen. Gabriel blev misstänksam och 
kontaktade Skatteverket och fick 
besked på att ingen skatt hade beta-
lats in för hans del. Utan något 
skyddsnät tog Gabriel ändå beslutet 
att säga upp sig när han insåg vilken 
typ av arbetsgivare han hade.
- Jag bodde tre år i Afghanistan men 
träffade aldrig en så stor skitstövel 
som den här arbetsgivaren är, svarar 
Gabriel på frågan om han kan be-
skriva sin arbetsgivare. Han är 
besviken, trodde inte att det fanns 
sådana människor här och säger 
ledsen – Sverige är Sverige. Bilden av 
Sverige har förändrats i Gabriels 
ögon på grund av en persons hän-
synslösa agerande.

Efter uppmuntran från sina arbets-
kamrater tog Gabriel kontakt med 
Byggnads kontor. Ombudsmannen 
Peter Svensson drev Gabriels ärende. 
Det blev månader av förhandlingar 
eftersom arbetsgivaren först nekade 
till allt. Misstankarna gällde då brott 
mot LAS (lagen om anställnings-
skydd), Skatteinbetalningslagen och 
Byggavtalet. Som tur var visade det 
sig att två av Gabriels kollegor var 
beredda att vittna till hans fördel 
vilket säkert bidrog till att arbets-

givare veknade. Till slut lyckades 
Peter förhandla så att Gabriel och 
Liliana (eftersom hon haft samma 
arbetsgivare) fick kompensation för 
arbetad tid.

Idag har Liliana återvänt till Rumä-
nien och deras barn men hoppas att 
hon ska kunna komma till Sverige i 
augusti. Hon bor hos sina föräldrar 
tillsammans med barnen och är 
arbetslös. Gabriel letar jobb och 
saknar fast bostad, alla hans papper 
är i ordning så om ett jobb dyker 
upp är han redo. När han får frågan 
vad han skulle vilja jobba med om 
han får välja så svarar han – Vad som 
helst, men gärna på ett bygge.

En historia från verkligheten

Vi vill ha din e-postadress! Tidningen blir digital!
Du kanske har märkt att tidningen ser annorlunda ut? Det är en del av vårt arbete att bli mer miljömedvetna och 
därför kommer vi endast ha tidningen digitalt från och med 2015. Vi kommer då skicka ut en länk till tidningen 
via e-post och sms. Därför är det väldigt viktigt för oss att ha en mejladress och mobilnummer till er. Har ni ingen 
mejladress kan man enkelt skaffa det via exempelvis hotmail eller gmail. Hör av dig med namn, e-postadress och 
mobilnummer till: Lotta på 010-601 13 78 alt. ann-charlotte.ziegenfeldt@byggnads.se eller Chatarina 010-601 13 42 
alt. chatarina.holmberg@byggnads.se

Gabriel är inte ensam om sin historia. 
Varje dag utnyttjas utländsk arbetskraft 
runt om i Sverige.

Gabriels fru Liliana och sönerna som är 
kvar i Rumänien.



Söndagen 14 september har du chansen att påverka hur vårt Sverige ser ut. Då är det val till Riksdag, Region 
och Kommun. Genom att rösta väljer du vem som ska styra vårt land de närmaste fyra åren. Vi tycker olika saker är 
olika viktigt och det styr hur vi tänker när vi väljer vem som ska få vår röst. Byggnads medlemmar startade Socialde-
mokratiska partiet en gång i tiden och har än idag en stark samverkan. Därför stöttar vi S-kandidater med anknytning 
till Byggnads eftersom vi vet att vi delar samma värderingar och kan lita på att de kommer att representera oss på ett bra 
sätt. Oavsett vem DU väljer att rösta på så är det viktigaste att du utnyttjar din demokratiska rätt att rösta 14 september!

6F:s medlemmar på kommunlistorna

Val 14 september

Hörby
Plats 2 Tommy Hall

Kävlinge
Plats 24 Ulf Persson
Plats 26 Henry Hansson

Lund
Plats 37 Gustav Hofvander

Simrishamn
Plats 13 Rolf Hansson
Plats 23 Robert Grandelius
Plats 39 Erik Persson
Plats 52 Andreas Sjögren

Sjöbo
Plats 2 Roland Wiking
Plats 6 Thord Svensson
Plats 10 Bo Jersling
Plats 18 Per Roos

Skurup
Plats 1 Pierre Esbjörnsson
Plats 3 Magnus Alm
Plats 11 Peter Olsson
Plats 19 Rickard Wannstam
Plats 27 Bengt Å Nilsson
Plats 35 Jörgen Mathisson

Staffanstorp
Plats 9 Werner Unger
Plats 19 Stefan Knutsson
Plats 45 Joakim Frank

Svedala
Plats 2 Hellen Boij-Ljungdell
Plats 5 Björn Jönsson
Plats 11 Christer Jönsson
Plats 15 Valentin Jovanovic
Plats 19 Christian Ljungdell

Trelleborg
Plats 3 Thomas Westman
Plats 5 Sven Lindkvist

Plats 45 Jonas Sjöberg
Plats 46 Isabella Karlsson
Plats 47 Patrik Johansson
Plats 57 Robert Borg
Plats 59 Hans Björklund

Vellinge
Plats 4 Dick Stenberg
Plats 6 Krister Wicander
Plats 8 Lars Klang

Ystad
Plats 37 Per-Ola Nilsson

Båstad 
Plats 6  Niklas Svanberg

Bjuv
Plats 11 Stefan Svalö

Klippan
Plats 25 Ola Persson 
Plats 32 Sven Harald Nilsson

Kristianstad
Plats 8 Dan Berger

Landskrona
Plats 7 Roy Wernberg
Plats 21 Jonas Karlsson

Perstorp
Plats 23 Arne Malmgren

Ängelholm
Plats 5 Bengt Sävström
Plats 21 Filip Hansson
Plats 32 Mats Preutz
Plats 39 Lars-Owe Lundahl

Örkelljunga
Plats 1 Christer Olsson
Plats 15 Thommy Håkansson

Östra göinge
Plats 25 Hans Erik Nordborg
Plats 28 Sten Persson

Om du är medlem i Byggnads 
och saknar ditt namn i listan så 
hör av dig till Krister Wicander 
på 0709-13 22 96 eller val2014@
byggnads.se



Sydvästkretsen I
Plats 11 Christian Jönsson

Sydvästkretsen II
Plats 10 Krister Wicander

Nordvästkretsen
Plats 2 Stefan Svalö

Mellankretsen
Plats 2 Anders Karlsson

Sydostkretsen
Plats 7 Magnus Alm
Plats 11 Tony Rosén

Byggnads medlemmar till regionfullmäktige

Jonas Karlsson, 41 år
Landskrona
Byggnadsarbetare
Plats 21 kommunlistan
Plats 11 riksdagslistan

Pierre Esbjörnsson, 37 år
Skurup

Kassör Byggnads Skåne
Plats 1 kommunlistan
Plats 7 riksdagslistan

Emil Svensson, 30 år
Malmö
Ombudsman
Plats 6 riksdagslistan

6F:s kandidater till Riksdagsvalet



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

Krets Skälderviken håller höstmöte 17 september på 
Willab Garden, Östra Karup-Båstad med studiebesök 
(information och guidning) på Willab Garden Båstad. 
Förtäring kommer att serveras. Ni som vill kan köra 
direkt dit och då möts vi på parkeringen 18.25. Höganäs 
och Ängelholm samlas vid Folkets Hus i Ängelholm för 
samåkning kl 17.45. Vi kör vid 18.00

Väl mött, Styrelsen.

Datum: 17 september
Tid: 18.30
Plats: Willab Garden, Östra Karup-Båstad

Krets Snapphanarna
Tommy Håkansson, 0738-54 90 33

Aktuell information, bla valinfo. Lättare förtäring. 
Anmälan till Tommy.

Datum: 23 september
Tid: 19.00
Plats: Örkelljunga, Stationen, Stockholmsvägen 2

Östra kretsen
Jörgen Svensson, 0708-37 89 28
kulstyving@gmail.com

Datum: 16 september
Tid: 18.30
Plats: Folkets Hus

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

Öppet möte. Vi bjuder på grillat från 18.00.

Datum: 11 september
Tid: 18.30
Plats: Byggnads lokaler, Måndagsgatan 1, Helsingborg

Krets Söderåsen
Alf Persson, 0705-70 26 41
affe.persson@passagen@passagen.se

Mer information i nästa Byggnads Skåne

Krets Svalan
Jonas Karlsson, 0735-65 51 31
fetisov@live.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 Lundabygden
Anders Jarfjord 0738-28 60 73
anders.jarfjord@gmail.com

Aktuella fackliga frågor samt valet. Vi bjuder på mat.

Datum: 16 september
Tid: 18.00
Plats: Folkets Hus Medeltidssalen, Lund

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

Mer information i nästa Byggnads Skåne

Krets ett två fyra
Valentin Jovanovic, 0734-07 24 40
valentinilona@hotmail.com

Mer information i nästa Byggnads Skåne

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

Mer information i nästa Byggnads Skåne

Inbjudan till aktuella medlemsmöten



Krets Söderslätt
Åke Jönsson, 0702-36 03 93

Vi träffas mellan 17.30-18.00 på hamngatan 9, Trelleborg, 
för en rundtur med buss i hamnen. Efter rundturen 
hålls medlemsmötet på Viktoriasalongen, Johan Kocks-
gatan 7, med bland annat information av Trelleborgshem 
om planerade byggprojekt. Anmälan till Åke Jönsson 
senast 15 sep.

Datum: 18 september
Tid: 17.30
Plats: Hamngatan 9, Trelleborg

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

Aktuell information. För mat, anmäl senast 12 september 
till Magnus Arling.

Datum: 16 september
Tid: 17.30
Plats: Skurup, Folketspark (Kajutan)

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

Mer information i nästa Byggnads Skåne

Murarträffar
Kvällens ämne; regler vid uppsägning m.m. Lättare 
förtäring.

Datum: 9 september
Tid: 17.30
Plats: Malmö
Anmälan: Björn A, 0720-16 85 98

Datum: 18 september
Tid: 17.30
Plats: Helsingborg
Anmälan: Björn N, 0768-66 63 71

Datum: 24 september
Tid: 17.30
Plats: Kristianstad
Anmälan: Björn A, 0720-16 85 98

Byggnads Skånes Ungdomskommitté
Lördagen 6 September kl 10.00 bjuder ungdomskommittén 
alla Byggnads medlemmar under 30 år på paintball och 
grillat i Önnestad. För mer information och anmälan 
kontakta Daniel på ungabyggare@gmail.com

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 ord-
förande; Nils –Thure Svensson 0768-14 87 05

Pensionärsklubbens möten 2014
Alla möten är i Malmö Folkets Hus, sal 2, kl 14.00
Tisdagen 2 september
Tisdagen 11 november
Tisdagen 27 januari (2015) – Årsmöte

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

PENSIONÄRER I NORDVÄSTRA SKÅNE 
hälsas hjärtligt välkomna!
Tanken är vi ska försöka bilda en pensionärsförening i 
NordVästra Skåne.

Vi träffas torsdagen den 25 september kl 18.00 på Byggnads 
kontor i Helsingborg, Måndagsgatan 1.
Anmälan till Sven Hammarsköld, 070-7992596 eller Janet 
Edman, 010-6011338

Välkomna!

Inbjudan till aktuella medlemsmöten



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

Genomsnitt kv 2 2014
Hela Skåne    195,63
Helsingborg    192,48
Kristianstad    196,36
Malmö    196,46

Skåne TBM kv 2 högsta
JM AB     217,38 kr
Erlandsson Bygg i Syd AB  210,94 kr
Edstrands Byggnads AB, Knut 205,61 kr
NIMAB Entreprenad AB  203,33 kr

Skåne TBM kv 2 lägsta
MVB Syd AB    183,13 kr
NCC AB    190,00 kr
Hökerum Bygg AB   190,16 kr
Otto Magnusson AB   190,20 kr

Statistik

Facket på jobbet har i sommar besökt 1 550 arbetsplatser och pratat med sommarjobbare. Arbetet har 
utförts av duktiga LO-ungdomar, bland annat Byggnads Charlie Håkansson. Foto: LO Skåne

FACKET PÅ JOBBET


