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Fullt fokus på
arbetsmiljön

Hälsa & spännande höstträffar
Vi är halvvägs in på denna höst, vad har hänt så
långt, ordförande?
- Vilken rivstart vi haft. 27 september körde vi
Våga fråga! på Star Hotel i Lund. En historisk
kraftsamling med alla förtroendevalda inbjudna
och de närvarande tog med stor entusiasm
emot våra föreläsande gäster; Jack Rolka från
Byggnads Väst som pratade om fackets kraft,
ståupparen Jan Bylund som laddade oss med
enkelheten i att våga fråga samt vår förbundsordförande Johan Lindholm som fyllde på vår
mobiliseringskraft. Flera deltagare har hört
av sig och sagt att de känner sig laddade för att
stärka upp leden – perfekt! Själv åkte jag hem
den dagen med en riktigt god och härlig känsla i hela kroppen.
Är inte Byggnads stort och starkt nog? Behöver vi
verkligen bli flera?
- Näringslivet kanske påstår det. Men kolla
runt, det vi åstadkommit historiskt genom hårt
arbete och många förhandlingar, är på inget sätt
beständigt. Den svenska modellen ifrågasätts
från flera håll. Vi vill förbättra den ännu mer,
andra vill riva den. Vi vill inte ha samma
utveckling som i Tyskland. Ett fack behöver
varenda arbetande skalle på arbetsplatsen för
att kunna förhandla fram schysta villkor för
oss alla.

arbetsmiljöfrågor. Och i utbildningen av våra
unga byggare. Men mötet gav bra inspel i hur
vi skall kunna möta och organisera rumänska
byggnadsarbetare när dom arbetar här
i Sverige, vilket var målet. Se artikel baksidan
Vad händer nu?
- Just nu står vi mitt i en rekordstor inventering av den skånska byggarbetsmiljön.
Asbest, damm och kemikalier ska dokumenteras denna vecka av alla våra eminenta
skyddsombud på skyddsronder och arbetsplatsbesök. Vår arbetsmiljöansvarige Robert
Nilsson håller taktpinnen och har satt målet
”Bäst i Sverige” med 1500 inlämnade rapporter
– lysande! Byggnads skyddsombud utför ett
oerhört viktigt arbete för allas vår skull. För
nej, vi vill inte ha det som Rumänien. Igen!
Bara 8 veckor kvar till jul och nytt år
– nu kör vi så det ryker!

I början av oktober var Byggnads Skåne och de
danska byggfacken i Rumänien, för att träffa det
rumänska byggfacket FGS Familia. Hur var det?
Ett mycket intressant, lärorikt och bitvis
skrämmande besök. Vi var på byggarbetsplatser där de fortfarande arbetade som vi
gjorde på trettiotalet, där vi kunde se vilka
arbetsskador de arbetarna kommer ha om
bara något år. Vi har kommit långt i Sverige i

Jonas F Sjöberg
Ordförande Byggnads Skåne

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

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

TEMA: Arbetsmiljövecka

Fokus på dolda hälsofaror
I byggsektorn förekommer många farliga ämnen. De är ofta osynliga, men kan skada
din hälsa allvarligt. Därför fokuserar Byggnads under årets arbetsmiljövecka extra
mycket på att förebygga riskerna kring asbest, damm och kemiska hälsorisker.
Stenlunga, lungcancer, astma
och allergier. Det är några av de
sjukdomar som byggare kan drabbas av efter att ha exponerats för
farliga ämnen på jobbet. Och
ibland räcker det med att man
utsätts för små doser under kort
tid. Asbest är ett sådant ämne.
– Asbest är livsfarligt att andas in.
Även små mängder kan ge skador, säger Robert Nilsson, arbetsmiljöombudsman på Byggnads
Skåne.
Asbest har varit totalförbjudet
sedan 1982 i Sverige, ändå minskar inte dödsfallen i lungcancer-

sjukdomen Mesoteliom som är
kopplat till asbestexponering.
Nu när miljonprogrammen rivs
och renoveras släpps återigen
livsfarliga ämnen fria och det är
inte alltid byggherren har koll på
vilka farliga ämnen som finns på
arbetsplatserna. Senaste exemplet är fönsterkitt där asbest påträffades i 7 av 45 prover, vilket
Byggnads nu slagit larm om.

Även skyddsutrustningen är
en viktig del i det förebyggande
arbetet, för det är inte alltid
den håller måttet eller används
korrekt.

Det är därför som Byggnads
skyddsombud denna vecka
genomför viktiga skyddsronder
för att kartlägga vilka hälsorisker
som finns på arbetsplatserna.

Läs mer

2 frågor till 3 skyddsombud

Arbetsmiljöverkets kontroll
2016 visade att 60% av de provade
halvmaskerna inte uppfyller
kraven för att säljas på den
svenska marknaden.

Du hittar mer information om
riskerna på jobbet och Arbetsmiljöveckan på byggnads.se/
arbetsmiljoveckan2016.
1. Varför blev du skyddsombud?
2. Vad planerar du för vecka 43?

Björn Nilsson
murare på Morneon

David Pigou
anläggare på MVB

Magnus Nilsson
kranförare på Bärarlaget

1. Jag tycker att alla ska kunna
ha ett friskt liv även när arbetslivet är slut. Jag vill inte att
mina arbetskamrater ska bli
skadade på jobb. Idag slarvas
det för mycket, vi måste bli
bättre på att ta hand om oss!

1. Jag blev skyddsombud 2011,
och det var för att jag såg allt
som jag ville förändra för att
skapa en säkrare arbetsmiljö.
Vill man ha förändring så
måste man engagera sig själv,
och det gjorde jag.

2. Jag börjar med att åka ut med
checklistorna till våra arbetsplatser, och sedan kommer jag
påminna så att de blir inskickade. Sedan letar jag någon sakkunnig inom damm som kan
komma och föreläsa på ett UVA
möte.

2. Mina två kollegor och jag
kommer att åka runt till våra
arbetsplatser och gå igenom
checklistorna. Då informerar
vi våra kollegor om risker och
var man kan vända sig om man
misstänker att en arbetsplats
behöver granskas.

1. För mig ligger det nog i
generna. Min far hade ett starkt
fackligt engagemang. Och jag
hängde med. En viktig arbetsmiljöfråga är hur vi hittar
vägar för att bättre kommunicera med våra arbetskamrater
från andra länder. Det kvittar
hur bra skyddsföreskrifter vi
har på en arbetsplats, om de
inte förstås.
2. Som kranförare är jag inte
direkt berörd av årets teman,
men jag kommer dela ut checklistorna.

TEMA: Arbetsmiljövecka

Vi ska bli Bäst i Sverige!
Hej Robert, arbetsmiljöansvarig i Byggnads Skåne sedan
juni 2016. Arbetsmiljöveckan v 43 är här. Vad gäller i år?
- Asbest, damm och kemikalier!
Fast det tror jag ingen har missat som har träffat mig senaste
tiden. Det är tre viktiga riskområden som fortfarande dödar fler
än mer uppmärksammade arbetsplatsolyckor på byggen. Trots
att vi kar kunskapen så slarvar
vi fortfarande med vår skyddsutrustning. Det vill jag förändra.
Vad fick dig att fokusera på arbetsmiljöfrågor?
- De där första åren man jobbar,
då när man är ung och odödlig,
så var det inget jag tänkte på. Jag
chansade och trodde mig vara
tursam, ”sånt händer andra”.
Men så utbildade jag mig till
asbestsanerare. När jag efter ett
år såg att kollegan började slarva
med sin utrustning, där VI var
experterna, kände jag att det här
vill jag inte vara med om.
Vi visste ju hur farligt det var (och
är). Vi slutade jobba ihop, jag tog
jobb på Skanska och blev ganska
snabbt först skyddsombud där
och sen HAMare. Sen banade de

fackliga utbildningarna vägen in
på Byggnads Skåne där jag arbetat sedan 2007.
Jag hörde att du siktar högt i år?
- Ja, det gör jag. Förra veckan
skickade vi ut checklistorna till
alla skyddsombud. Vårt mål är
att vi ska få in 1500 ifyllda checklistor 2016 – vi vill visa att Skåne
är Bäst i Sverige på arbetsmiljöfrågor. Och det är inget orimligt
mål, vi är 500 skyddsombud i
Skåne, gör alla tre var så är vi i
mål.
Ger inte det en massa fel att åtgärda?
- Checklistorna handlar inte bara
om att söka fel. Det handlar om
att få en bra grunddokumentation om hur det ser ut ute på våra
byggen. Inget gör mig gladare än
om jag får in en stor hög med
listor som visar att man har
vidtagit helt rätt åtgärder och
därför är godkända. Då vet jag att
arbetsmiljöarbetet fungerar på
många håll, och kan fokusera på
de ställen det inte fungerar. .

Tre favoriter
Verktyg: Dyckertpistol
Resmål: Sverige, Småland och
gärna trakterna kring Lessebo.
bok: Asbestarbetarna berättar:
Eternitfabriken i Lomma av Mary
Andersson. Boken som skrev om
arbetsmiljölagen på 80-talet!
Ps. Har du ett ex hemma så är
Robert intresserad.

ASBEST

DAMM

KEMIKALIER

Hälsorisker

Hälsorisker

Hälsorisker

KOL
Silikos (stendammslunga)
Cancer
Allergier
Kronisk bronkit

Lungcancer
Asbestos (asbestlunga)
Pleuraplack (lungförkalkning)

Allergier
Astma
Cancer
Irriterade slemhinnor

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 till
julmöte med jultallrik den 30 november. Anmälan till
Mats senast 24 november via telefon.

Östra kretsen bjuder in till kretsmöte 31 oktober på
Kristianstads kontor. Det bjuds på lätt förtäring.
Anmäl dig till Jörgen via telefon.

Datum: 30 november
Tid: 18.30
Plats: Folkets Hus, Ängelholm

Datum: 31 oktober
Tid: 18.30
Plats: Fackens Hus, Kristianstad

Krets Sydkusten

Krets Söderslätt

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

Mattias Flisborn 0722-19 91 30,
mattias.flisborn@byggnads.se

Krets Sydkusten bjuder in till medlemsmöte den
8 november på Kajutan i Skurups Folkets Park.
Det bjuds på mat så anmäl dig till Magnus innan
4 november via e-post eller telefon.

Krets Söderslätt bjuder in till medlemsmöte 8 november
i LOs lokaler i Vellinge. Det bjuds på lätt förtäring och
information om framtida byggnationer i Vellinge.
Anmäl dig till Mattias Flisborn via telefon eller mail.

Datum: 8 november
Tid: 17.30
Plats: Kajutan, Skurups Folkets Park,

Datum: 8 november
Tid: 18.00
Plats: LOs lokaler i Vellinge,
i källaren på Ängavägen 7 B.

Krets Snapphanarna
Tommy Håkansson, 0738-54 90 33
tommy3552@icloud.com
Krets Snapphanarna hälsar alla medlemmar varmt
välkomna på julmedlemsmöte den 6 december på
Restaurang Natalie i Perstorp. Vi bjuder på mat så
anmäl dig senast 29 november. Anmäl dig till Tommy
eller Rose-Marie 0734-13 99 14

Välkommen till Byggnads pensionärsklubb!
Pensionärsklubben träffas några gånger under året och
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

Datum: 6 december
Tid: 18.30
Plats: Restaurang Natalie, Köpmansgatan 10, Perstorp

Pensionärsklubbens möten 2016
Alla möten är i Malmö Folkets Hus, sal 2, kl 14.00
Tisdagen 8 november
Tisdagen 24 januari 2017

Krets Mitt i Skåne

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

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

Krets Österlen		

Krets Söderåsen

Krets Mitt i Skåne bjuder in till möte 10 november på
Folkets Hus i Hörby. Vi bjuder på mat, så anmäl dig till
Håkan Andersson via sms senast den 9 november.

Viktor Sjögren, 			

Alf Persson,

0705-66 48 87 			

0705-70 26 41

viktorsjogren@live.se 		

affe.persson@passagen.se

Datum: 10 november
Tid: 17:30
Plats: Hörby Folkets Hus

Krets SvaLan, Krets Helsingborg
Mer info på www.byggnads.se/skane

Har du koll på lagar & avtal?
Tre kvällar kurs i
Kristianstad
I november drar Andreas Sjögren
och Martin Hallingström igång den
populära kursen Lagar och Avtal.
Kursledarna kommer att guida
deltagarna genom avtal, lönesystem
och det fackliga medlemskapet.
Kursen ger dig full koll på alla
begrepp i byggbransch och arbetsliv. Hur funkar ackord? Vilka olika
typer av ackord som finns? Vad är
fördelningstal? På kursen får du
rätt information samt räkneexempel
för att se vad löneresultatet blir
under olika förutsättningar.

Det är inte bara lönesystemet som
gås igenom utan man pratar även
om kollektivavtalet, det fackliga
medlemskapets värde och försäkringar.
Efter en kväll har du full koll på
förkortningar som AGS, TFA, AGB,
TSL, TGL, FPT med flera. Du vet
väl till exempel om att du som
medlem i Byggnads har du en
olycksfallsförsäkring på fritiden?

Anmälan och mer information:

Andreas Sjögren, 010-601 13 67
andreas.sjogren@byggnads.se

Anmäl dig och skaffa dig full koll!
Plats: Byggnads kontor i Kristianstad
Datum: 2/11 + 23/11 + 7/12.
Tid: Vi startar med mat kl 16:00

Har vi råd med välfärd?

Martin Hallingström, 010-601 16 47
martin.hallingstrom@byggnads.se

Barnjulfest i Svedala
När: Lördag 10 december kl 14:00 - 16.30
Var: Svedala Folkets Hus
Byggnads och LO-Facken i Svedala, Trelleborg och
Vellinge bjuder in till traditionell julfest med dans
kring granen och lekar för både stora och små.
Kaffe, läsk och kakor serveras och Tomten kommer!

Krets Malmö och Krets 124 bjuder den 1 november in
till ett gemensamt medlemsmöte. Möte är öppet för
alla medlemmar i 6Fs olika förbund.
Daniel Suhonen är på plats och han kommer att
resonera kring om vi har råd med välfärd, bostad
och jobb. Daniel är verksam som författare, socialdemokratisk debattör samt som chef på det fackliga
idéinstitutet Katalys.

Biljetter beställs via Byggnads Skåne senast 7/12 av:
Hellen Boij 010-601 13 36, Lotta Ziegenfeldt 010-601 13 78,
Chatarina Holmberg 010-601 13 42 eller
Camilla Windh 010-601 13 77.
Det kostar 30 för de stora och 20 för de små och
biljetterna betalas och hämtas på Folkets Hus i Svedala
från kl 13.30 den 10/12.

Mötet finns som FB event på Byggnads Skånes sida,
dela gärna till intresserade.
Eftersom vi bjuder på mat vill vi att du föranmäler dig
på skane@byggnads.se.
När: 1 november 16:30
Var: Malmö Folkhögskola, Trindyxegatan 2
Föranmälan: Senast 28/10 till skane@byggnads.se

Varmt välkommen!

Varmt välkommen!

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

Tillfälligt besök i Bukarest
Ett studiebesök hos byggnadsarbetare avslöjar att IMF styr
arbetsmarknadens avtal och att
byggnadsarbetarna arbetar under
skrämmande förhållanden.
I början av oktober åkte fyra av
Byggnads regioner tillsammans med
danska byggfacket till Bukarest för att
träffa det rumänska byggfacket FGS
Familia.
Byggmarknaden i Rumänien har
ökat med 10,2 % de senaste åren mycket på grund av stora infrastrukturprojekt. I byggbranschen finns 27000
lediga jobb eftersom landet är under
upp-byggnad. Men genomsnittslönen
är 600€/mån i Bukarestområdet och
många byggnadsarbetare söker sig
utomlands för att öka inkomsten. I
Rumänien ligger genomsnittslönen på
ca 300€ /mån och lagstiftad lägstalön
är 250€/mån.
2011 kom krav från IMF om att facket inte fick förhandla om högre lön än
den lagstadgade. För att få något förändrat eller prövat måste facket gå till
arbetsmarknadsministern. Regionala
uppgörelser kan göras om villkor för
arbetstid som då genomsnittsberäknas
över året till 48 timmar vilket innebär
att industrin jobbar 12 timmar under
sommaren.
I Rumänien har facket inte möjlighet
till arbetsplatsbesök eftersom arbetsgivarna inte tillåter det. Inga stora
byggföretag vill bli medlemmar i
rumänska byggindustrin och kan
därmed undvika branschavtal och

då bara tillämpa lagstiftad lägstalön.
Landet åderlåts på byggarbetare och
istället anställs arbetare från Moldavien och Kina, vilka får cirka 150€/mån.
Studiebesöket var mycket givande
och gav både nya kontakter och
insikter. Nu har vi större förståelse när
vi möter rumänska arbetare på våra
byggarbetsplatser.

Byggnads delegation i parlamentspalatset.

Våga fråga!

Mycket av det arbete som vi gör maskinellt i
Sverige, görs med handkraft i Rumänien.

I slutet av september var det dags
för en historisk kraftsamling.
Alla Byggnads förtroendevalda
i Skåne bjöds in till Star Hotel i
Lund för en halvdagsträff med
tema Våga fråga!
Alla på plats närvarande välkomnade
våra föreläsande gäster; Jack Rolka
från Byggnads Väst, ståupparen Jan
Bylund samt förbundsordförande
Johan Lindholm.

Byggställningar används sparsamt till förmån
för alternativa lösningar.

Halvdagen var Skånes uppstart av
kommande medlemsmobilisering.
I vår kommer förtroendevalda att
bjudas in till mindre, lokala träffar
för fortsatt medlemsvärvning.

Byggnads Skåne söker

Projektanställd för arbete med UE 38-40
Projektet är på ca 12 månader, tillträde i januari eller efter överenskommelse.

Arbetet består av att arbeta med utbildning och uppföljning av företagens användande av underentreprenörer. Sista ansökningsdag är 6 november. Läs mer om tjänsten på www.byggnads.se/skane
Kontaktpersoner: Roland Wiking, tel. 010-601 13 76 roland.wiking@byggnads.se
Facklig representant: Robert Nilsson, tel. 010-601 13 55 robert.nilsson@byggnads.se

