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Matig sommar & hektisk höst
Då har alla hjulen börjat snurra för fullt efter
semestern. Jag hoppas du haft möjlighet att
vila ut dig ordentligt i sommar, för den heta
byggmarknaden ser ut att fortsätta och
Konjunkturinstitutet spår att byggtakten
kommer att öka ytterligare i höst.
Trots att branschen redan glöder har byggföretagen förväntningar inför hösten som
pekar på ytterligare uppgång. Därför räknar vi
med att sysselsättningen i byggbranschen både
Skåne och i stora delar i landet kommer att öka.
Regeringens investeringsstöd för byggande av
klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror
bidrar förhoppningsvis också till att byggandet
håller i sig över tid och att våra unga vuxna får
snabbare tillgång till ett eget boende.
Med denna lysande prognos hoppas jag att
företagen tar sitt ansvar fullt ut så att ALLA
byggelever - både tidigare och kommande
examinerade - får erbjudande om lärlingsplats
och snabbt kommer in i branschen.
27 september bjuder Byggnads Skåne in till sin
historiskt största träff för FFV – någonsin!
Vi samlar alla förtroendevalda till Scandic
Star i Lund under parollen Våga Fråga!
Vi satsar på att mobilisera alla våra krafter för
att bli fler medlemmar och ytterligare
stärka oss inför avtalsrörelsen 2017.
Kallelse har skickats till alla aktiva förtroendevalda, så kom ihåg att anmäla ditt deltagande
till denna historiska händelse!

Detta nummer av Byggnads Skåne blir något
kortare, men nummer 5 blir desto mer digert.
Vi hörs snart igen,

Jonas F Sjöberg
Ordförande Byggnads Skåne

Jonas tre sommarhöjdare
1. Toast Skagen i Skagen
2. Grillad gris på Malmöfestivalen
3. En kall mojito med kravodlad mynta på
flickvännens altan

Håll dig uppdaterad genom att följa oss på facebook!
www.facebook.com/ByggnadsSkane

Inbjudan till aktuella medlemsmöten
Krets Skälderviken

Östra kretsen

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

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

Krets Skälderviken bjuder in sina medlemmar med
respektive den 21 september på träff i Norrvikens
Trädgård, Båstad. OBS! Samling på parkeringen kl
18.00. Anmälan till Mats senast 15 september på telefon.

Östra kretsen bjuder in till kretsmöte 12 september på
Kristianstads kontor. Det bjuds på lätt fika. Anmäl dig
till Jörgen via telefon.

Datum: 21 september
Tid: 18.00
Plats: Norrvikens Trädgård, Båstad

Krets Sydkusten
Magnus Arling, 0705-80 94 96
magnus.arling@gmail.com
Krets Sydkusten bjuder in till kretsmöte 19 september i
den nybyggda idrottshallen i Rydsgård.
Det bjuds på lätt fika. Anmäl dig till Magnus via e-post.
Datum: 19 september
Tid: 18.30
Plats: Idrottshallen i Rydsgård

Krets Snapphanarna
Tommy Håkansson, 0738-54 90 33
tommy3552@icloud.com
Krets Snapphanarna hälsar alla medlemmar varmt
välkomna på bowling i Klippan den 29 september.
Samling 18:30 vid Klippans Bowlinghall. Det blir
1 timmes bowling med förtäring. Det är begränsat antal
platser så först till kvarn. Anmäl dig till Tommy
Håkansson 073-8549033 eller Rose-Marie 010-601 13 35
Datum: 29 september
Tid: 18.30
Plats: Klippans Bowlinghall, Stackarpsvägen 5, Klippan

Krets Mitt i Skåne
Håkan Andersson, 0701-43 91 71
chmandersson@telia.com

Datum: 12 september
Tid: 18.30
Plats: Fackens Hus, Kristianstad

Krets Malmö
Christian Jönsson, 0709-69 61 99
Chris81@live.se
Krets Malmö hälsar alla medlemmar varmt välkomna
på möte den 20 september. Vi bjuder på mat 16:30 och
mötet startar 17:30 i Byggnads lokaler i Malmö.
Agendan för mötet är bemanningsavtalet och ”Vita
jobb”-modellen. Föredragande är vår egen Joakim
Frank. Anmäl dig till Rose-Marie.Persson@byggnads.
se via e-post senast 16 september så vi har mat till alla.
Väl mött!
Datum: 20 september
Tid: 16.30
Plats: Byggnads lokaler, Scheelegatan 27, Malmö

Krets Söderåsen
Alf Persson, 0705-70 26 41
affe.persson@passagen.se
Kallelse till höstens första kretsmöte kommer inom kort
via mejl.

Krets Lundabygden
Charlie Håkansson 0733-8406 17
charlie.hakansson@gmail.com
Kallelse till höstens första kretsmöte kommer inom kort
via sms.

Krets Mitt i Skåne bjuder in till möte torsdagen
den 16 juni kl 18.00 på Hörby Folkets Hus. Anmäl dig
till Håkan Andersson via telefon eller e-post.

Krets SvaLan
Krets Helsingborg
Krets Österlen

Datum: 16 juni
Tid: 18.00
Plats: Hörby Folkets Hus

Mer info på www.byggnads.se/skane

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

Våga Fråga! 27 september

Tisdagen 20 september bjuder krets 124 in till samkväm
med information. Vi meddelar plats i kallelsen då
styrelsen håller på att boka i skrivande stund.
Datum: 20 september
Tid: 16.30
Plats: Meddelas vid kallesen

Krets Söderslätt
Mattias Flisborn 0722-19 91 30
mattias.flisborn@byggnads.se
Tycker DU om motorcyklar? Vill DU prata fackliga
frågor? Eller är du bara nyfiken? Nu har du chansen
att kombinera detta. Krets Söderslätt hälsar både
gamla och nya medlemmar välkomna till medlemsmöte torsdagen den 22 september klockan 18.00
i Svedala. Vi kommer att träffas på Gibson’s MC i
Svedala där vi kollar in fina motorcyklarna och pratar
aktuella fackliga frågor. Ta gärna med en arbetskamrat.
Eftersom vi bjuder på mat ser vi gärna att ni anmäler
ert deltagande senast den 19 september
Datum: 22 september
Tid: 18.00
Plats: Gibson’s Mc, Företagsgatan 15 i Svedala
Anmälan senast: 19 september till Mattias Flisborn.

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 2016
Alla möten är i Malmö Folkets Hus, sal 2, kl 14.00
Torsdagen 6 september
Tisdagen 8 november
Tisdagen 24 januari 2017
Kaffe och kaka serveras. Ta gärna med respektive.
Välkomna!

Byggnads har starka, stolta och trygga medlemmar och vi vill blir fler. Därför drar vi igång hösten 2016 med
halvdagen Våga fråga!
Alla fackligt förtroendevalda är inbjudna till en eftermiddag där de får tydliga verktyg för att ytterligare förstärka
Byggnads inför avtalsrörelsen 2017. Till vår hjälp har vi
Jan Bylund, Jonas Sjöberg, Jack Rolka och Johan Lindholm.
Anmälningslänk kommer via sms - kom ihåg att anmäla
dig samt söka ledighet minst 2 v innan!

Arbetsmiljöveckan 43
I samband med att miljonprogrammen rivs och renoveras
släpps återigen livsfarliga fibrer fria. För att skapa en
säker arbetsmiljö måste riskbedömningar göras.
Under arbetsmiljöveckan 43 genomför Byggnads skyddsombud en nationell kampanj med viktiga skyddsronder
över hela landet.
Byggnads Skåne kommer inför Arbetsmiljöveckan att
skicka brev till alla sina skyddsombud. Med breven följer
checklistor till dessa skyddsronder.
Du kan även hämta listor och flyers på kontoren i Malmö,
Helsingborg och Kristianstad.
Har du frågor & funderingar, kontakta vår arbetsmiljöansvarige Robert eller Juan-Emil i Kristianstad.
Robert Nilsson, Helsingborg , 010-601 13 57
robert.nilsson2@byggnads.se
Juan-Emil Guzman Svensson, 010-601 13 38
juan-emil.guzmansvensson@byggnads.se

Om du har tips eller idéer på innehåll kan du kontakta Byggnads Skåne
E-post: skane@byggnads.se

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

Byggnads Skåne Öppettider

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

Kvällsöppet:
Tisdag - Malmö		
Onsdag - Kristianstad		
Torsdag - Helsingborg		

Besöksadresser:

Malmö			Helsingborg
Scheelegatan 27		

Måndagsgatan 1

Kristianstad
Kanalgatan 94

Ansvarig utgivare: Jonas Sjöberg		

Tryck: Tryckfolket AB

8.00 - 18.00
8.00 - 18.00
8.00 - 18.00

