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BYGGNADS SYD
Info - Släggan
Verksamhetskontor Kristianstad
Kanalgatan 94
291 41 Kristianstad
Vxl. 042-25 24 00
Fax: 044-12 67 56
E-post: syd@byggnads.se

Avdelningskontor Helsingborg
Måndagsgatan 1
256 64 Helsingborg
Vxl. 042 - 25 24 00
Fax: 042 - 20 09 65
E-post: syd@byggnads.se
Avdelningskontoret öppet:
Måndag - Torsdag
Torsdag även telefontid:
Fredag
Lunchstängt alla dagar
Övrig tid enligt överenskommelse

Verksamhetskontoret öppet:
Måndag - torsdag:
Fredag
Lunchstängt alla dagar
Övrig tid enligt överenskommelse

08.00 - 16.30
16.30 - 17.30
08.00 - 15.30
12.00 - 12.30

08.00 - 16.00
08.00 - 15.00
12.00 - 12.30

Ombudsmän
Direkttelefon
Lars-Erik Andersson 042-25 24 30
Dan
Berger
042-25 24 74
Bengt
Bergh
042-25 24 73
Marcus
Eriksson
042-25 24 27
Brian
Hansen
042-25 24 16
Per-Olof Nilsson
042-25 24 31
Robert
Nilsson
042-25 24 33
Roth
042-25 24 17
Jan
Peter
Svensson 042-25 24 29
Ståhl
042-25 24 07
Bertil
Roy
Wernberg 042-25 24 09
Berne
Wetterlöv 042-25 24 22

Mobilteltelefon
070-514 17 27
070-514 17 28
070-514 17 36
070-514 17 13
070-514 17 83
070-514 17 25
070-514 17 34
070-514 17 26
070-514 17 35
070-514 17 31
070-514 17 32
070-514 17 33

Administration
Kirsten
Andersson
Janet
Edman
Inger
Jönsson
Annika
Lindkvist
Pia
Martinsson
Britt-Marie Melin
Svensson
Gunilla
A-kassa
Christoffer
Manuela
Birgitta
Eva
Lena

Leijon
Olsson
Persson
Pettersson
Klang

042-25 24 11
042-25 24 08
042-25 24 03
042-25 24 05
042-25 24 72
042-25 24 02
042-25 24 71

Ansvarig utgivare: Roy Wernberg
Redaktionskommitté: Roy Wernberg,
Pia Martinsson, Jessica Andersson, Sven
Hammarsköld, Kim Thomsen och Nils-Erik
Trulsson.
Bilder: Peter Svensson

042-25 24 00
042-25 24 00
042-25 24 00
042-25 24 00
042-25 24 00

Tidningen utkommer under januari, april,
augusti och november

Nästa nummer av Släggan
utkommer vecka 17//09.
Sista dag för inlämning av material är den 23 mars.


et

rd
r o
a
h
en
d
n
öra

df

Or

Hej alla medlemmar i BYGGNADS SYD.
Första snön har kommit till Syd och därmed också ett
bistert klimat.
Klimatet på arbetsmarknaden kommer också att bli bistert, nu när riksdags- män och kvinnor sagt ja till Lissabonfördraget.
Vi får jobba för, att vi skall lämna EU, som är en sammanslutning som avser ta död på facket. Så lät det inte,
när vi skulle rösta om anslutningen 1994. Då skulle den
svenska modellen gälla och våra avtal skulle ligga till
grund för arbete innanför landets gränser. Men vi kan
se, att de som förhandlade då, har fört svenska folket
bakom ljuset.
Jag deltog, tillsammans med andra byggnadsarbetare
och fack, på manifestationen den 18 november, för
den svenska arbetsmarknadsmodellen, på Mynttorget
i Stockholm. LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin
talade, men glömde att nämna att vi som var där, manifesterade för att inte riksdagen den 20 november skulle
säga ja till ratificeringen av Lissabonfördraget. Detta
kommer vi att återkomma till under 2009, då det är val
till EU parlamentet och där inte finns någon, som har
facklig erfarenhet. Jag undrar i min egen stillhet om det
finns i SAP:s riksdagsgrupp. Jo, fem ledamöter hade
avvikande åsikt! Men så är det politiska livet.

Under hösten har det uppkommit en finanskris,
antagligen bara för att vi inte följde det krav som
SSU ställde på -70 talet, att förstatliga bankerna.
Men nu gör borgarna det istället.
Denna kris innebär, att nerdragningarna medför varsel
om uppsägningar på många företag och då skall den
arbetslöse leva på den försämrade a-kassan.
-Var är arbetslinjen när arbetsbrist uppstår Herr Statsminister?  
Alla ombudsmän och många MB-grupper har under
hösten förhandlat om uppsägningar på grund av arbetsbrist.



Detta känns fel, när vi vet att det finns behov av bostäder och då främst hyresrätter, men den dörren har
regeringen stängt.

Jag har full förståelse för alla, som tycker det är jobbigt att se/höra sina arbetskamrater, som skall gå hem,
till en försämrad a-kassa och därmed sämre hushållsekonomi. Vi måste agera! Med tystnad accepterar vi
att Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Maud Olofsson
underminerar landets ekonomi, liksom Carl Bildt och
Ann Vibble gjorde 1991-1994, då de efterlämnade den
största låneskuld, som någonsin funnits i landets historia. Den fick vi på LO:sidan betala, med försämringar.
Vad sker nästa gång? Vi, det arbetande kollektivet, får
betala hela kalaset en gång till!
När du läser detta har det varit helg och året blivit 2009.
Jag hoppas, att du haft en skön och avkopplande ledighet. Nu kommer årsmötena i våra sektioner, som jag
hoppas du besöker. ALLA medlemmar är välkomna
och behovet av engagerade förtroendevalda är stort. Vi
kan bara med aktivt arbete driva på, både i samhället
och på arbetsplatsen.
Roy Wernberg

Anslagstavlan
Medlemsavgifter 2009
Förbund
Avdelning
Summa

Hel     
307:-124:-431:--

Halv
154:-92:-246:--

Grund  
27:-20:-47:--

Utbildningssamarbete
Byggnads – ABF

Avgiften för a-kasseförsäkringen tillkommer med
296:--/mån.

Den 1 januari 2009 inleder Byggnads avdelningar i
Skåne ett fördjupat samarbete med ABF.
För dig, som medlem, innebär detta, att kallelser till
Byggnads utbildningar fortsättningsvis kommer att
sändas från ABF. Har du förhinder att delta på kursen,
meddelar du till ABF.
Utbildningsmaterial och kursledare kommer, liksom
tidigare, från Byggnads.
Som en extra bonus medverkar ABF vid våra kurser
och du får möjlighet att anmäla dig till ytterligare utbildning.

Medlemsavgift för dig som är arbetslös
Medlem som är arbetslös en längre tid ska betala
halv avgift till förbund och avdelning. Med längre
tid menas minst en hel KALENDER-månad (t ex
1-30 juni)
För att få den lägre avgiften måste du själv
kontakta avdelningen.

Sektion 07 Båstad
Studiedags!!!!
Hänger du inte med???
Förstår du inte hur
ditt barn tänker...
Sektionen drar igång
en studiecirkel
kring det nya sättet att räkna.

PLUMS I

Anmäl dig till (senast 16/1)
Roger Tufvesson 070-2071219 eller
roger_tufvesson@hotmail.com

BASSÄNGEN!!
Sektionen i Hässleholm bjuder sina
medlemmar med familj till en trevlig
eftermiddag med bad
på Tyrs Hov i Tyringe
lördagen den 24 januri
kl. 15.00 - 18.00.

Anmäl e-post och mobiltelefonnummer
Liksom vi vill ha ordning och reda i våra avtal, vill vi
även ha ordning och reda i vårt medlemsregister.
För att enklare och snabbare kunna nå ut med information vill vi, att du meddelar oss din e-postadress och
mobiltelefonnummer.
Ring avdelningen 042-25 24 00 eller skicka e-post till
syd@byggnads.se



Repskapets budgetmöte
Onsdagen den 10 december var representantskapet i
BYGGNADS SYD samlat i Folkets Park Perstorp för
att ta ställning till avdelningens budget 2009.
Vi beslutade också att ge anslag till SAP.
Hur och till vilken gren inom partiet
dessa pengar skall gå till, avgör sektionerna.

Avdelningens budget inför 2009 presenterades av kassören Marcus Eriksson. Det
ser ut att bli ett jobbigt år. Två av våra ombudsmän kommer att arbeta med medlem
10.000, vi ska leta efter andra lokaler som
ersättning för de i Kristianstad,  avdelningsstyrelsen kommer att ändras från 13 ordinarie och 13 ersättare samt 4 insynsplatser
till 11 ordinarie och 11 suppleanter. Insynsplatser försvinner och styrelsemöten kommer efter årsmötet att förläggas till kontoret
i Helsingborg.
Medlemsavgiften till avdelningen höjs
med 8 kronor per månad (förbundet höjer
med 8 kronor). Trots detta kommer vi att
få ta av upparbetat kapital för att balansera
ekonomin under 2009.

Vid mötet valdes också följande ledamöter till avtalsrådet
ordinarie
Brian Hansen, sektion 1
Mats Nilsson, sektion 04
Robert Nilsson,sektion 10
Bo Andersson, sektion 01
Ersättare      
Thomas Ekström, sektion 15
Tommi Hakala, sektion 03
Tomas Berg, sektion 16
Kim Thomsen, sektion 01
Dessa har en viktig uppgift, att se till att byggavtalet
blir så bra, som vi vill att det ska bli och arbetet skall
vara klart under våren.  Lycka till.
Roy Wernberg



Om du blir arbetslös
Medlem, om du blir uppsagd från jobbet – kom ihåg omställningsstödet
Den vikande konjunkturen har bidragit till ökade varsel
inom byggbranschen. Blir du drabbad av uppsägning
ska du tänka på TSL Omställningsstöd. Detta kan hjälpa dig till att få starkare fotfäste på arbetsmarknaden.
Det kan handla om allt från att komplettera/uppdatera ditt yrkesbevis, organisera dina betyg, intyg och
referenser i en professionell ”CV”, till utbildning i ett
modernt effektivt sätt att söka jobb, grundläggande datorkunskap, mer jobbträning, uppgradera din sociala
kompetens eller något helt annat. TSL-pengarna ges
för individuella insatser och du får en personlig coach
som hjälper dig att hitta rätt.
TSL gäller under förutsättning att du jobbar på företag med kollektivavtal
Så här fungerar det
För att allt ska kunna ske i hög fart följer TSL-processen en fastställd ordning. Målet är att merparten ska
hinna genomföras under uppsägningstiden och leda till
nya jobb när den är slut.

Detta är huvudstegen i processen

Företaget varslar om uppsägning

Byggnads – Företaget
-LAS-förhandlar
-Ansöker om TSL
		

-Väljer samarbetspartner

Info/avtal Medlemmar om TSL

Behov och önskemål kartläggs

Byggnads Inkomstförsäkring
Den 1 juli 2008 trädde inkomstförsäkringen i kraft. Alla
som är medlemmar i Byggnads och A-kassan och har
ett obrutet medlemskap i minst 12 månader (inte varit arbetslös) och har rätt till inkomstrelaterad a-kassa,
omfattas av försäkringen.
Du kan få ersättning i högst 100 dagar t o m dag
200 i ersättningsperioden. Beloppet motsvarar ca 80%
av din ersättningsgrundande inkomst (mer än 18 700)
efter skatt.
Du som blir arbetslös efter den 1 juli ansöker om
ersättning från försäkringen på den blankett du får
hemskickad till dig från a-kassan i samband med beslutsbrevet.
Om du var arbetslös före den 1 juli 2008
Du som redan har påbörjat en ersättningsperiod i
a-kassan under tiden den 1 juli 2007 till den 1 juli 2008
kan söka ersättning från försäkringen. Ersättningen
(100 dagar) kan maximalt utbetalas t o m dag 200 i akassans ersättningsperiod.
Hör av dig till avdelningen för att erhålla en ansökningsblankett.
Mer information finns på Byggnads hemsida
www.byggnads.se


Individuella utvecklingsprogram läggs upp
och genomförs

Resultatuppföljning

Vid behov fler åtgärder

Skånska kvinnor riskerar att få dålig pension
En ny rapport* från Folksam visar att kvinnor får lägre
pension än män trots lika lön. Situationen förvärras av
att många tänker pensionera sig tidigt. En tredjedel av
kvinnorna i Skånes län uppger i en SIFO-undersökning
som Folksam låtit göra att de vill gå i pension vid 62
års ålder eller tidigare. För de kvinnor som är beredda
att arbeta mer eller längre så ljusnar bilden dock betydligt.
SIFO-undersökningen som utförts i Skånes län är
en del av Folksams nya pensionsrapport ”Lika lön ger
olika pension”.
– För att få en pension som ligger på 70 procent av
slutlönen krävs det att man arbetar länge, helst i 40 år.
Eftersom kvinnor både etablerar sig senare på arbetsmarknaden och vill gå i pension tidigt blir det svårt att
få ekvationen att gå ihop, säger Siv Martinsson, talesperson i pensionsfrågor, Folksam Skåne.
Anledningen till att kvinnor får lägre pension än
män är att de i större utsträckning är borta från arbetsmarknaden, exempelvis på grund av deltidsarbete, studier och föräldraledighet. Därför behöver kvinnor spara
betydligt mer till sin pension än män.
– Påbörjar kvinnor pensionssparandet runt 20årsåldern så kan 200-400 kronor i månaden vara fullt
tillräckligt. Sker det däremot vid 35 års ålder så måste
månadsbeloppet ligga kring 600 till 1 000 kronor för att

sparkapitalet ska garantera en pension på 70 procent av
lönen, säger Siv Martinsson.
De skånska kvinnorna är bland de flitigaste pensionsspararna i landet - hela 70 procent har ett privat
pensionssparande. Bara i Värmland och Halland är det
fler kvinnor som pensionssparar.
För kvinnor som vill förbättra sin pension
finns enligt Folksam flera alternativ. Har man möjlighet att arbeta heltid bör man göra det, dessutom är det bra att dela på föräldraledigheten.  
– De kvinnor som inte kan öka sin arbetstid bör försöka
att kompensera det genom ett utökat pensionssparande.
Detta för att kunna behålla en rimlig ekonomisk standard som pensionärer. Går inte det måste man kanske
överväga att jobba längre än till 65 år, säger Håkan
Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.
För ytterligare information:
Siv Martinsson, Folksam Skåne,
telefon 042-17 26 34, 0708-31 67 35
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam,
telefon 08-772 71 62, 0708-31 53 62
Andreas Jerat, pr-ansvarig Folksam,
telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Kostnadsfri Medlemsservice
Lämnas till Annika Lindkvist, Byggnads Syd
Måndagsgatan 1
256 64 Helsingborg,
fax 042-20 09 65, tele 042-25 24 00

Jag vill gärna ha information om:
o
o
o
o
o
o
o

Byggnads medlemsförsäkringar
Hem/Villa/Bil
Pensionsvalen: PPM och Avtalspension
Eget pensionssparande/övrigt sparande
Flexibel pension för dig som fyllt 60 år

Du kan också skicka den direkt till Siv Martinsson,
Folksam, Frisvar, Carl Krooksgata 30, 250 02 Helsingborg, Fax 042-17 26 42

Medlemsbarn/Familj
En fullständig försäkringsgenomgång

Namn……………………………………………….......................................……..................………….
Personnummer……………………………......................................………………...................…………
Adress……………..................................………Postnummer………….Ort…….….......................…….
Telefon ………........…………..Jag träffas säkrast………………………
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Mötesplanket

Sektion 01 Helsingborg
onsdagen den 21 januari kl. 18:30
Avdelningens exp., Måndagsgatan 1, Helsingborg

Sektion 10 Ekeby
torsdag den 29 januari kl. 19.00
Folkets Hus Flamman, Ekeby

Sektion 02 Landskrona
torsdagen den 29 januari kl. 18:30
Folkets Hus, Landskrona (lokal: Druvan)

Sektion 11 Örkelljunga
onsdag den 28 januari kl. 19.00
Pizzeria Verona i Örkelljunga

Sektion 03 Höganäs
Onsdag den 1 februari
Folkparken, Höganäs
Föreläsning om ”det gamla Höganäs”

Sektion 12 Tollarp
onsdag den 14 januari kl. 19.00
Medborgarhuset, Tollarp

Sektion 04 Ängelholm
tisdag den 27 januari kl. 18.30
Ängelholms Folkets Hus

Sektion 13 Broby
torsdag den 5 februari kl. 19.00
Folkets Hus, Broby

Sektion 05 Svalöv
tisdag den 27 januari kl. 19.00
Svalövs Folkets Hus
Avdelningsordf. Roy Wernberg medverkar

Sektion 15 Hässleholm
tisdag den 27 januari kl. 19.00
Sektionslokalen, Godtemplaregatan, Hässleholm

Sektion 06 Åstorp
tisdag den 20 januari kl. 18.30
Folkets Hus, Bjuv

Sektion 16 Kristianstad
måndag den 12 januari kl. 19.00
Fackens Hus, Kristianstad

Sektion 07 Båstad
tisdag den 27 januari kl. 19.00
Pensionat Enehall, Båstad
På programmet:
Besök av kommunstyrelsens ordf. Anette Åkesson
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Tomten.....kommer med försenad julklapp!
Varmt välkomna

Sektion 18 Osby
onsdag den 14 januari kl. 19.00
Ekebo Servicecenter, Osby
Sektion 19 Sankt Olof
torsdag den 15 januari kl. 19.00
Medborgarhuset i VITABY (Obs)

Sektion 08 Perstorp
onsdag den 28 januari kl. 19.00
Folkets Park, Perstorp
Sektion 09 Klippan
tisdag den 20 januari kl. 18.30
Arbetarekommunens lokal, Klippan
På dagordningen:  Val
    Inför ev. arbetslöshet              

Byggnads Syd
Representantskapets nästa möte
onsdagen den 25 mars
Folkets Park i Perstorp
Kallelse utsändes till ledamöterna


