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Källby Vall, Lund

Riksbyggens, Byggnads och Kommunals gemensamma projekt
med hyresrätter börjar ta form. Bottenplanets väggar är gjutna
så nu kan man få en känsla av hur lägenheterna kommer att
se ut.

Vad händer,
herr Ordförande?
Sommarvädret (eller solens
frånvaro) har varit ett omdiskuterat ämne i sommar
- hur ser du på det? Jag vill
först och främst önska
alla välkomna tillbaka
och hoppas att samtliga
har haft en skön och
vilsam semester trots en
del regn och rusk. Tyvärr
styr vi inte över vädret
men jag hoppas att våra
medlemmar kunnat njuta av ledigheten i alla fall.
Semestrarna är över, vad väntar i höst? Nu tar vi
raska kliv mot avtalsrörelsen, första anhalten blir
regionsfullmäktige 29 september då vi ska skicka
iväg regionens avtalskrav till förbundet. Nu, som
alltid, är det oerhört viktigt att vi sluter leden och
står enade som en man. Vi har en tuff kamp framför oss. Våra motståndare vädrar morgonluft
och vi vet av otaliga lönetvister i landet att deras
tolkning av saker och ting ligger långt från hur vi
ser på det. Vi måste bära den svenska modellen på
våra axlar och hålla ihop som de starka, stolta och
trygga byggarbetare vi är och ta fajten. Vi har satt
ihop lite information om avtalsrörelsen i det här
numret så du vet vad som kommer hända.

Nyanställda
Nicklas Fihn

Ombudsman
Nicklas är träarbetare
och har jobbat på Peab
Byggservice de senaste 11
åren. Sen okt 2014 har han
arbetat fackligt på heltid
och haft uppdrag som MB
och HAM. Tidigare har han
varit både skyddsombud
och lagbas. Engagemanget för de fackliga frågorna
har alltid funnits och Nicklas har alltid brunnit
för rättvisa. Att börja jobba som ombudsman på
Byggnads känns som ett naturligt steg och han ser
fram emot att få vara med att påverka.
Nicklas är född göteborgare men har bott både i
Karlstad och Småland innan han landade i Skåne
2001. Idag bor han i Påarp med fru och två barn
samt katten Stig-Evert Olsson. Fritiden upptas
av karate där Nicklas har tävlat på internationell

nivå. Idag är han instruktör för barn och vuxna
samt domare. Sen han flyttade till radhus har
snickarintresset vaknat igen så nu blir det ett och
annat hammarslag på fritiden.

Martin Hallingström

Ombudsman
Martin är träarbetare och
lagbas från Thage i Skåne
som brinner för Byggnads
ungdomar. Sen i våras har
han varit ordförande för
Skånes Unga Byggare och
lagt ner mycket energi på
att utveckla den nya organisationen. Nu är han
lika taggad inför jobbet
som ombudsman. Martin ser fram emot att få vara med och göra verklig
skillnad och ser ombudsmannatjänsten som
utvecklande.
Martin bor med familj i Degeberga. Tidigare har
han spelat handboll, kört motocross och kört drag
med sina två Siberian huskies. Hundarna har han
kvar men numera läggs tiden på att vara småbarnspappa.

Fredrik Alm

Projektanställd LÖSEN
Fredrik har jobbat som
VVS-montör på Stjernfeldts VVS de senaste åren
och haft uppdrag som MBsammankallande, skyddsombud och försäkringsinformatör. Han är även
kretsordförande för krets
124. Eftersom han alltid
varit fackligt intresserad
känns projektanställningen som ett bra sätt att
prova på hur det är att jobba fackligt på heltid och
fördjupa sig i alla fackliga frågor.
Fredrik bor i Dalby med fru och två barn. Fritidsintresset består av musik och husgudarna är Led Zeppelin. Fredrik har sjungit och spelat gitarr i ett par
coverband men är för närvarande på jakt efter ett
nytt band. Han skriver även eget material och drömmen är att en dag få ge ut en egen skiva.

Magnus Arling

Ombudsman
Magnus har varit projektanställd i snart ett år och
jobbat med LÖSEN. From september kommer han
att börja jobba som ombudsman istället.

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

DAGS FÖR
AVTALSRÖRELSE!
En avtalsrörelse är när arbetsmarknadens parter, exempelvis Byggnads
(arbetare) och Sveriges Byggindustrier (arbetsgivare), förhandlar fram
nya kollektivavtal. Avtalen handlar om både löner och arbetsvillkor. Så
förutom hur stora löneökningarna ska vara förhandla man frågor som
arbetstid, pensioner, kompetensutveckling och inflytandefrågor.

Avtalsrörelsen, Steg-för-steg
Steg 1 - Medlemmarna styr inriktningen

En avtalsrörelse handlar i grunden om att medlemmarnas krav på förändringar
ska bli till verklighet. Beslutsprocessen för att ta fram kraven sker i flera steg:
1. Regionala avtalsrådsträffar (lägeskoll, hur låter det på arbetsplatserna?)
2. Uppmaning till medlemskretsarna att skriva motioner (medlemmens sätt att
framföra sina krav)
3. Motionerna gås igenom av kretsen, sen regionstyrelsen och till sist regionfullmäktige och alla väljer om man vill bocka i Tillstyrkes eller Avstyrkes på
motionen.
4. Alla landets regioners motioner skickas till förbundsstyrelsen som sammanställer kraven (motionerna).

Steg 2 - Förhandlingsdelegationer utses

För varje avtalsområde (Bygg, Entreprenadmaskin, Glasmästeri, Kyl, VVS och
Byggnadsplåtslageri-, Plåtbearbetning samt Ventilation) utses en grupp som sköter
förhandlingarna.

Steg 3 - Avtalskraven överlämnas

En lista med krav tillsammans med ett följebrev som motiverar kraven överlämnas
till Byggnads motpart Sveriges Byggindustrier (BI).

Steg 4 - Yrkanden tas emot

Efter att BI har tagit emot Byggnads krav lämnar de över sina krav (yrkanden).

Steg 5 - Förhandlingar inleds

Efter att båda sidors krav har presenterats inleds förhandlingar då den utsedda
förhandlingsdelegationen sätter sig ner med motparten och diskuterar. Om
förhandlingarna inte leder någonstans finns det risk att Byggnads eller BI tvingas
ta till stridsåtgärder (strejk alternativt lock out).

Steg 6 - Avtalet antas

Efter förhandlingar (som kan bli både korta och långa) finns till slut ett avtalsförslag
som båda sidor ska ta ställning till. När båda parter godkänner förslaget återstår att
börja använda avtalet i verkligheten. Från och med nu råder fredsplikt fram tills att
avtalet går ut.

TILLSAMMANS
ÄR VI STARKA!
GÖR DIN RÖST HÖRD!
Du som medlem kan lämna in motioner om vad du tycker
ska ändras i nästa avtal. Enklast är att gå på medlemsmöte
i den krets du tillhör så får du hjälp med att fylla i motionen
på rätt sätt. Du kan även kontakta Byggnads Skåne på
010-601 10 06, för att få en motionsblankett.
Senast 18 september ska motionen vara inlämnad.

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 kretsmöte på Höganäs
Bryggeri. Vi börjar med en guidad rundtur och sen blir
det macka med folköl. Ängelholm och Båstad samlas
vid Folkets hus i Ängelholm kl 17.45 för gemensam
avfärd kl 18.00. Höganäsarna kan komma direkt till
Bryggeriet.

Krets Svalan bjuder in till kretsmöte 17 september. Vi
samlas i Joe Hill-baren (Folkets Hus) för en fika.

Datum: 16 sep
Tid: 18.30
Plats: Höganäs Bryggeri, Bruksgatan 36 Z, Höganäs

Krets Snapphanarna
Tommy Håkansson, 0738-54 90 33
tommy3552@icloud.com
Mer information i nästa Byggnads Skåne.

Krets Helsingborg
Daniel Andersson, 0725-24 18 99
daniel.Andersson@prenad.se
Krets Helsingborg bjuder in till kretsmöte som kommer att handla om avtalsmotioner. Det kommer att
serveras mat så vi behöver din anmälan senast 7 sep.
Anmälan till Ida; ida.andersdotter.lejon@byggnads.se,
010-601 13 04.
Datum: 10 sep
Tid: 18.00
Plats: Byggnads Skåne, Måndagsgatan 1, Helsingborg

Krets Lundabygden
Anders Jarfjord 0738-28 60 73
anders.jarfjord@gmail.com
Krets Lundabygden bjuder in till kretsmöte som
kommer att handla om avtalsmotioner.
Datum: 16 sep
Tid: 19.00
Plats: ABFs lokaler, Kiliansgatan 9, Lund

Datum: 17 september
Tid: 18.30
Plats: Folkets Hus, Landskrona

Östra kretsen
Jörgen Svensson, 0708-37 89 28
kulstyving@gmail.com
Östra kretsen bjuder in till kretsmöte 10 september i
Fackens hus, Kristianstad. Det bjuds på lätt fika.
Datum: 10 september
Tid: 18.30
Plats: Fackens Hus, Kristianstad

Krets Malmö
Christian Jönsson, 0709-69 61 99
Chris81@live.se
Krets Malmö bjuder in till kretsmöte med temat ”Ett år
efter valet”. Inbjuden gäst är Andreas Schönström.
Det kommer att bjudas på grillad korv.
Datum: 15 sep
Tid: 16.30
Plats: Byggnads Skåne, Scheelegatan 27

Krets ett två fyra
Fredrik Alm, 0736-87 67 25
fredde.alm@gmail.com
Krets 124 bjuder in till kretsmöte som kommer att
handla om avtalsmotioner. Det kommer att bjudas på
enkel förtäring. Anmälan till Fredrik Alm via sms eller
e-post senast 28 augusti.
Datum: 8 sep
Tid: 16.30
Plats: Styrelserummet, Byggnads Skåne, Scheelegatan 27

Inbjudan till aktuella medlemsmöten
Krets Söderåsen

Krets Mitt i Skåne

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

Håkan Andersson, 0701-43 91 71
chmandersson@telia.com

Mer information i nästa Byggnads Skåne.

Mitt i Skåne bjuder in till kretsmöte 27 augusti för att gå
igenom avtalsmotioner och ge information i allmänhet.
Anmälan till Håkan, 0701-43 91 71.

Krets Sydkusten
Magnus Arling, 0705-80 94 96
magnus.arling@gmail.com
Krets Sydkusten bjuder in till kretsmöte som kommer
att handla om avtalsmotioner. Det kommer att bjudas
på mat så anmäl er senast 3 september till Magnus
Arling 0705-80 94 96 eller magnus.arling@gmail.com
Datum: 8 september
Tid: 17.30
Plats: Skurups Folkets park (Kajutan)

Krets Österlen
Viktor Sjögren, 0705-66 48 87
viktorsjogren@live.se
Krets Österlen bjuder in till kretsmöte. Det kommer att
serveras mat så därför behöver vi din anmälan senast 7
sep. Anmäl till Ida; ida.bornlykke@byggnads.se,
010-601 15 04 eller Camilla; camilla.windh@byggnads.
se, 010-601 13 77.
Datum: 9 sep
Tid: 17.30
Plats: Folkets Park, Tomelilla

Krets Söderslätt
Mattias Flisborn, 0733-60 02 65
mattiasflisborn@hotmail.com
Ni är hjärtligt välkomna på medlemsmöte. Överst på
dagordningen kommer vara avtalsmotioner och vilka
förändringar vi vill göra i våra olika avtal inför avtalsrörelsen 2016. Vi kommer att träffas i CDF’s lokaler
där företaget som är leverantör av diverse formmaterial för betonggjutning först kommer att visa sin
verksamhet. Tag med en arbetskamrat och var med
och påverka din och dina kamraters framtid. Då vi
kommer att bjuda på mat ser vi gärna att ni anmäler
ert deltagande senast den 3 september till Mattias.
Datum: 8 September
Tid: 18.00
Plats: CDF’s lokaler, Ågatan 9, Svedala

Datum: 27 augusti
Tid: 17.30
Plats: Folkets Hus, Hörby

Skånes Unga Byggare
facebook.com/skanesungabyggare
skanesungabyggare@gmail.com
Nu är det dags för den årliga paintball-dagen. Den 12
september blir det paintball för dig som är under 30 år.
Samling på Paintballbanan i Saxtorp kl 8.45. Anmälan
med namn, e-post och telnr (och eventuella frågor)
skickas till skanesungabyggare@gmail.com.
Datum: 12 september
Tid: 8.45
Plats: Paintballvägen 1, Löddeköpinge

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 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

Skånes Unga Byggare

Att vara ung och aktiv i Byggnads är det mest utvecklande man kan göra. Nu när semestern kryper på är
det med stolthet vi kan konstatera att Byggnads kommer ha starka förtroendevalda även framöver . Vi är
ambitiösa och vi vill vara med och driva branschen mot en sund framtid med Starka Byggnadsarbetare.
Det skall vara stärkande att vara ung inom Byggnads, våra ungdomar vill ta plats och behöver stolta
förebilder som visar vägen. Den nya “Unga Byggare”- organisationen skall sitta på plats vid nyår och i
den måste vi samla oss och hjälpa till allihop! Vi kommer under hösten jobba vidare med att informera
om medlemskapets värde för skoleleverna och bedriva aktiviteter som knyter oss närmare varandra,
inte minst tvärfackligt. Vi skall ta fram en utbildningsplan där vi hoppas att de förtroendevalda skall
kunna lära ut i de egna leden. Vi vill skapa en enkel väg in i organisationen och genom de lokala ungdomsklubbarna stärka kretsarna.
Den regionala ungdomskommittén har fått äran att representera våra kamrater både på Ungdomskonferensen i Stockholm, delat ut rött kort till FIFA för arbetarnas situation i Qatar och varit representanter i gruppen som utformat “Unga Byggare” för hela Sverige. I samverkansgrupper inom LO och
6F har vi träffat föreläsare och vänner som givit insikter och stärkt oss och haft jätteroligt under tiden.
Skåne skickade en av de två deltagarna som representerade Sverige vid europeiska ungdomskonferensen
i Dubrovnik. Vi arrangerar fortsatt aktiviteter och träffar som bemannas genom våra lokala “klubbar”.
Vi är med och utformar Ung-/skolaprogrammet för LO och har träffat 3 100 sommarjobbare tillsammans med våra kamrater på “Facket på sommarjobbet”.
Jobbet går vidare med att nå ut till fler ungdomar som vill sluta upp. Vill ni delta eller har tankar på
aktiviteter på en ort nära hör av er och glöm inte att gilla Skånes Unga Byggare på Facebook!
/Byggnads Skånes Regionala Ungdomskommitté
skanesungabyggare@gmail.com

Statistik
Genomsnitt kvartal 2 2015

Hela Skåne				200,35 kr
Helsingborg				198,06 kr
Kristianstad				198,57 kr
Malmö					200,90 kr

Skåne TBM kvartal 2 2015 högsta
JM					220,19 kr
Edstrands Byggnads AB		
219,64 kr
Servicekuben				214,52 kr

Skåne TBM kvartal 2 2015 lägsta

Skanska Direkt			
185,59 kr
Peab Sverige				188,82 kr
NCC					194,58 kr

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

Fast del
103
103
102

