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BYGGNADS SYD
Info - Släggan
Verksamhetskontor Kristianstad

Avdelningskontor Helsingborg

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

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

Verksamhetskontoret öppet:
Måndag - torsdag:
Fredag

08.00 - 16.30
16.30 - 17.30
08.00 - 15.30

Lunchstängt alla dagar
Övrig tid enligt överenskommelse

Lunchstängt alla dagar
Övrig tid enligt överenskommelse

12.00 - 12.30

08.00 - 16.00
08.00 - 15.00
12.00 - 12.30

Ombudsmän
Lars-Erik
Dan
Bengt
Marcus
Brian
Per-Olof
Robert
Jan
Peter
Bertil
Roy
Berne

Direkttelefon

Mobilteltelefon

042-25 24 30
042-25 24 74
042-25 24 73
042-25 24 27
042-25 24 16
042-25 24 31
042-25 24 33
042-25 24 17
042-25 24 29
042-25 24 07
042-25 24 09
042-25 24 22

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

Andersson
Berger
Bergh
Eriksson
Hansen
Nilsson
Nilsson
Roth
Svensson
Ståhl
Wernberg
Wetterlöv

Administration
Kirsten
Janet
Inger
Annika
Pia
Britt-Marie
Gunilla

Andersson
Edman
Jönsson
Lindkvist
Martinsson
Melin
Svensson

042-25 24 11
042-25 24 08
042-25 24 03
042-25 24 05
042-25 24 72
042-25 24 14
042-25 24 71

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

A-kassa
Christoffer

Leijon

010-601 18 00

Manuela

Olsson

010-601 18 00

Petra

Månsson

010-601 18 00

Eva

Pettersson

010-601 18 00

Lena

Klang

010-601 18 00

Bilder: Peter Svensson, Robert Nilsson, Roy
Wernberg
Tidningen utkommer under januari, april,
augusti och november

Nästa nummer av Släggan

utkommer vecka 17.
Sista dag för inlämning av material är den 17/3 2010.
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Medlemsavgift 2010
Förbund
Avdelning
Summ

Hej alla medlemmar i Byggnads Syd!

Hur skall man kunna fira Jul och Nyår med tro på framtiden? Jag syftar på arbetsdomstolens nya dom, där de
fastslår att Byggnads och Elektriker gjorde fel, när arbetsplatsen i Waxholm togs ut i blockad. Först uttalar
de sig för, att facken handlade rätt och sedan, fem år
senare, dömer de ut skadestånd till motparten. Hur
kan detta ske? Jo, Svenskt Näringsliv, som inte vill att
vi i Sverige skall ha kollektivavtal, som ger löntagare
en skaplig lön och hyfsade arbetsförhållanden, har tydligen tillsammans med EU påverkat ledamöterna i Arbetsdomstolen på ett sådant sätt, att man nu kan döma
facken att betala skadestånd. Detta är nog det största
bakslag, som drabbat LO och andra fackliga sammanslutningar. Förutom att vi har en borgerlig regering
förstås.
Vad kommer att hända i vinter?
Vi skall lämna över de förslag till ändringar i avtalen,
som representantskapet ställt sig bakom. Vidare kommer rapporter från arbetsgrupper, som jobbar med
kongressrapporter, att överlämnas till avdelningarna.
Byggnads har kongress den 3 – 6 juni 2010 och då skall
framtiden formas för Byggnads.
Avtalsrörelsen startar. Vi vet att LO går ut med ett
krav på 2,6 procent, med en höjning av minst 640 kr per
månad. Läser att en EU – kommissionär får 210 000 kr
per månad i lön och ett traktamente på 30 000 kr. Till
detta får man också ett familjebidrag om 15 000 kr, så
våra krav på futtiga 2,6 procent är väldigt rimliga. Men
om detta har Svenskt Näringsliv en helt annan åsikt.
De vill, att vi skall införa lönesystem typ Waxholm, 3035 kr per timme.
När ni läser detta har representantskapet haft sitt
höstmöte och tagit en budget för 2010. Mer om denna
på annan plats i SLÄGGAN. Hur det kommer att påverka avdelningens möjligheter att hinna med allt är
för närvarande svårt, då mycket tid går åt att påtala för
arbetsgivare, att de skall förhandla innan beslut om
förändringar av anställdas villkor och förhållanden.
Jag hoppas ALLA MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA har firat en SKÖN OCH AVKOPPLANDE
JUL O NYÅRS HELG,
Vi ses på en del årsmöten under januari. Glöm inte
att ta del av när din sektion har årsmöte.
Roy Wernberg
ordförande Byggnads Syd
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Avgiften för a-kasseförsäkringen tillkommer med
425:--/månad

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.

Anmäl e-post och mobiltelefonnummer

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
sänd e-post till syd@byggnads.se

Autogiro gör det enkelt att betala
fackavgiften

När du har autogiro slipper du
komma ihåg inbetalningsdag
sända inbetalningskort till postgirot
göra inbetalning på posten
Kontakta avdelningen för mer information och blankett för anmälan.
Tänk också på att du sparar pengar. Inte enbart genom att du inte erlägger någon avgift vid betalning,
utan också genom lägre kostnad för förbund och avdelning (din medlemsavgift). En manuell betalning
innebär också fler arbetsmoment, vilket kostar pengar. T ex inbetalningskort ska sändas till medlemmen,
bortglömd betalning kan orsaka att krav utsändes.
Allt kostar tid och porto.
Välj autogiro i fortsättningen, ett enkelt, smidigt betalningssätt för din fackavgift.
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Info från a-kassan
2009-07-01 kom nya regler som gör att bland annat
sjuklön, sjukpenning, avlönade helgdagar och föräldraledighet likställs med arbetad tid och lön. Detta innebär, att antal betalda sjuktimmar samt utbetald sjuklön
måste specificeras på kompletteringen till arbetsgivarintyget.
• Detta är till fördel för medlemmen, men förlänger
handläggningstiden. Just nu handlar det om förseningar på uppskattningsvis 2-4 veckor för dem, som
saknar kompletteringen (om vi omgående får in det
efter begäran) Ökar antalet arbetslösa ytterligare, är
det av yttersta vikt att försöka minimera förseningar. Den största anledningen till att det blir lång väntan på arbetslöshetsersättning, är att kassan inte får
in ett komplett beslutsunderlag.
Kontrollera att arbetsgivarintyget innehåller följande
uppgifter
•
•

•
•

Har anställning upphört ska alla punkter 1-15 besvaras och båda sidorna ska signeras.
Faktiskt arbetad tid per månad ska anges = arbetade
timmar, betald semester och arbetstidsförkortning.
Tid ska specificeras från den första till den sista i
månaden, inte enligt lönebrytningsperiod.
Frånvaro = oavlönad frånvaro och sjukfrånvaro.
Även anledningen till att provanställning upphört
ska anges under punkt 6 och glöm inte att ange datum då den anställde fick besked om uppsägning.

Komplettering till arbetsgivarintyget
Antal betalda sjuktimmar samt utbetald sjuklön i kr
ska anges kalendermånadsvis på komplettering till arbetsgivarintyg.
Tipsa din arbetsgivare att använda ifyllnadsstödet
för arbetsgivarintyg som finns på
www.byggnads.se/a-kassan
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I L Snacka med din
B
			
T
facklige förtroendeSU
man, din sektion
eller Utvecklingsrådet
(når du på tel.
042-25 2400)

Vi har gått en sekreterarutbildning på ABF

Utvecklas – ABF ger dig möjligheter

Något speciellt du vill lära dig mer om? Ta kontakt med
ABF på din ort.
ABF erbjuder många möjligheter att utveckla dina
intressen. Delta i en studiecirkel.
Studiecirkeln är en liten grupp människor, som
hjälps åt att utvecklas utifrån studiematerial, och egna
erfarenheter. I en studiecirkel får alla säga sin mening
och alla åsikter är viktiga.
ABF har ett brett utbud av kurser, men hittar du
inte just det som intresserar dig, hjälper de till att starta
en cirkel. Berätta vad du vill. Har du några kompisar
som har samma intresse? ABF hjälper till med att ordna studielokaler, studiematerial och även kursledare.
För att kunna starta en cirkel behöver ni bara vara tre
personer.
Mer info om ABFs kursutbud hittar du på deras hemsidor
• ABF Nordvästra Skåne
		
		
www.abf.se/skane/nordvastskane
• ABF Skåne Nordost www.abfskanenordost.se
• ABF Österlen
www.abf.se/skane/osterlen
• ABF Mellanskåne
			
		
www.abf.se/skane/mellanskane
• ABF Helsingborg
www.helsingborg.abf.se

Presentkort för studiecirkel hos ABF
Byggnads Syd betalar 300 kronor som bidrag till nedanstående medlems studiecirkelavgift.
Gäller 2010
Namn och personnummer
Här får du en “grundplåt” till din studiecirkel. Lämna kupongen till ABF så betalar Byggnads Syd 300 kronor av
studiecirkelavgiften. Om det kostar mer lägger du själv till det.
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Jobb på gång......

Brrrr! Här var det kallt. Snön lyser vit på taket, endast tomten är vaken...... Eller är det Bengt och Jan på
Skanska som fixar lite justeringar innan han ska landa
på taket på Berga i Helsingborg.....
Foto: Peter Svensson

Oden Anläggningsentreprenad AB bygger ny stadsmotorväg från Ättekulla till Vasatorpsvägen med 8
broar. Ett jobb som beräknas vara klart maj 2011.
På tidningens omslag ser du lagbasenFredrik Hallberg
och skyddsombudet Magnus Ottosson. Dessa är fackliga förtroendevalda på denna arbetsplatsen.
Foto: Robert Nilsson

Öppet hus i sektionerna ÅKE 6910

Julmöte i Landskronasektionen

Det har blivit uppskattat av medlemmarna att kunna
komma och snacka och ta en fika när det varit öppet
hus i Ekeby varannan tisdagkväll.
Årets sista sektionmöte höll vi på Axet i Landskrona.
Kommunalrådet Niklas Karlsson deltog och informerade om partiets politik inför 2010.

Efter den sista planerade ”öppethuskvällen” ska vi
göra en utvärdering. Hur har det fungerat? Ska vi förändra? Hur många besöker oss? Vilka frågor diskuteras? Ska vi fortsätta?
Kom till årsmötet den 27 januari i Bjuv.

Vi var ca 20 personer som deltog och avslutade mötet
med lite god julmat.

Text och bild: Robert Nilsson

Text och bild: Roy Wernberg
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Repskapets budgetmöte
Ordförande Roy Wernberg öppnade mötet med ett inledningstal som berörde Alliansens fördelningspolitik
och Lavalfrågan.

Budget 2010

Kassör Marcus Eriksson, presenterade förslag till budget för 2010.
Budgeten är lagd, att gå med ett minus på 823 000 kr.
I budgeten ligger bland annat en avgiftshöjning med 5
kr till avdelningen för helbetalande och 3 kr för halvbetalande.

Anslag
•
•
•

till arbetarkommunen: 31 kr/medlem som ska utbetalas till våren.
ABF: Vi beslutade att ansluta oss.
LO-facken: Vi beslutade att ansluta oss till LO-facken i kommunerna.

Målplan 2010

Målplanen för 2010 antogs av repskapet.
Det förekom vissa diskussioner kring sektionernas
budgetar som på vissa håll upplevdes som alltför snålt
tilltagna.

Kongressmotioner

Rapporter

Verksamheten
Marcus informerade om lokalerna inne på avdelningen. Ny häck och ny belysning har placerats utanför
Helsingborgskontoret.

4 st kongressmotioner var inlämnade och samtliga beArbetsmarknaden
viljades.
De handlade om differentierade medlemsavgifter, repre- Roy presenterade arbetslösstatistik. Den visade dystra
siffror med 1209 arbetslösa byggare i Skåne. Många av
sentation till LO-kongressen och facklig utbildning.
de arbetslösa är tyvärr lärlingar.
Mätningsverksamheten
Per-Olof rapporterade kring fullmakter som utfärdas
Motioner som berör Bygg-, Glas-, ME- samt Anlägg- till lagbasar att förhandla på arbetsplatser.
ningsavtalet gicks igenom.
Bygg och Anläggningsavtalet blir ett gemensamt.
De flesta beviljades av repskapet, men några fick avslag.

Avtalsmotioner

Studieverksamheten
Bengt Bergh rapporterade att studierna i avdelningsområdet har ökat med bl.a. fler studiecirklar och fler
medlemsutbildningar.

Ove Lundahl lämnade in en motion gällande lika lön
för kranförare, som är på samma arbetsplats.
Motionen hade inte tillstyrkts av styrelsen, vilket även
föreslogs som beslut till repskapet.
Men Lars Ove begärde ordet och fick gehör av repskapet, som också tog beslut om att tillstyrka motionen.
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Ove Lundahl, en motionär som
står på sig

Efter flera spänningsfyllda röstningar
valdes följande herrar

Kongressombud för 2010

Kongressledamöter ordinarie
Alf Persson, Kim Thomsen, Brian Hansen, Tommi
Hakala, Robert Nilsson och Mats Nilsson

Kongress suppleanter
Bo Andersson, Jonny Svensson, Henrik Sjöstedt,
Niclas Svanberg, Kent Nilsson och Jonas Carlsson

Avtalsråd 2010

Avtalråd suppleanter
Robert Nilsson, Tommi Hakala och Niclas Svanberg.
Även Thomas Ekström valdes till suppleant.

Avtalsråd ordinarie
Bo Andersson, Brian Hansen, Mats Nilsson och Alf
Persson
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Måndagsgatan 1
256 64 Helsingborg

Mötesplanket
Årsmöten
Sektion 01 Helsingborg

Sektion 12 Tollarp

Onsdag den 20/1 kl. 18.30
Avdelningens exp. Måndagsgatan i Helsingborg

Onsdag den 13/1 kl. 19.00
Medborgarhuset i Tollarp

Sektion 02 Landskrona

Sektion 13 Broby

Torsdag den 28/1 kl. 18.30
Folkets Hus, lokal Druvan I Landskrona

Torsdag den 28/1 kl. 19.00
Folkets Hus i Broby

Sektion 03 Höganäs

Sektion 15 Hässleholm

Onsdag den 20/1 kl. 18.30
Folkparken Höganäs

Tisdag den 26/1 kl. 19.00
Sektionslokalen, Godtemplaregatan i Hässleholm

Sektion 04 Ängelholm

Sektion 16 Kristianstad

Tisdag 26/1 kl. 18.30
Folkets Hus, Ängelholm

Måndag den 11 januari kl. 19.00
Fackens Hus i Kristianstad

Sektion 05 Svalöv

Sektion 19 Sankt Olof

Tisdag den 26/1 kl. 19.00
Svalövs Folkets Hus

Tisdag den 26 /1 kl. 19.00
Medborgarhuset i Vitaby

Sektion 06 Åstorp

Onsdag den 27/1 kl. 18.30
Folkets Hus i Bjuv

Sektion 07 Båstad

Tisdag den 26/1 kl. 19.00
Pensionat Enehall i Båstad

Vårmöten

Sektion 08 Perstorp

Vårmöte tisdag 20/4 kl. 18.30
Folkets Hus, Ängelholm

Sektion 04 Ängelholm

Onsdag den 27/1 kl. 19.00
Folkets Park i Perstorp

Sektion 13 Broby

Sektion 09 Klippan

Torsdag den 11/3 kl. 19.00
Folkets Hus i Broby

Onsdag den 27/1 kl. 18.30
Folkets Hus i Bjuv

Sektion 15 Hässleholm

Sektion 10 Ekeby

Tisdag den 16/3 kl. 19.00
Sektionslokalen, Godtemplaregatan i Hässleholm

Onsdag den 27/1 kl. 18.30
Folkets Hus i Bjuv

Sektion 12 Tollarp, 16 Kristianstad och
19 Sankt Olof

Sektion 11 Örkelljunga

Tisdag 2/2 kl. 19.00
Pizzeria Maestro i Örkelljunga

Måndag den 1/3 kl. 19.00
Medborgarhuset i Tollarp
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