
INNEHÅLL
Avdelningsuppgifter 2
Ordföranden har ordet 3
Anslagstavlan 4
Yrkesutbildning Bygg 4 
Utbildningsprogram hösten 2011 5
Byggnads Skåne 2012 6
Arbetsplatsbesök 7
Arenan i Helsingborg 7
Mötesplanket 8

Info Nr 3/11

Torgny Tallberg jobbar för Roalövs Schakt & Transport i Färlöv med 
markarbete till 20 villor.
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Kanalgatan 94
291 41 Kristianstad
Vxl. 042-25 24 00
Fax: 044-12 67 56
E-post: syd@byggnads.se

Verksamhetskontoret öppet:
Måndag - torsdag: 
Fredag
Fredag (1/5 - 31/8)

08.00 - 16.00
08.00 - 15.00
08.00 - 12.00

Lunchstängt alla dagar
Övrig tid enligt överenskommelse

12.00 - 12.30

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

08.00 - 16.30
16.30 - 17.30
08.00 - 15.30

Lunchstängt alla dagar
Övrig tid enligt överenskommelse

12.00 - 12.30

BYGGNADS SYD
Info - Släggan

Avdelningskontor Helsingborg Verksamhetskontor Kristianstad

Ombudsmän
Direkttelefon Mobilteltelefon

Lars-Erik Andersson 042-25 24 30 070-514 17 27
Dan Berger 042-25 24 74 070-514 17 28
Bengt Bergh 042-25 24 73 070-514 17 36
Marcus Eriksson 042-25 24 27 070-514 17 13
Brian Hansen 042-25 24 16 070-514 17 83
Per-Olof Nilsson 042-25 24 31 070-514 17 25
Robert Nilsson 042-25 24 33 070-514 17 34
Jan Roth 042-25 24 17 070-514 17 26
Peter Svensson 042-25 24 29 070-514 17 35
Bertil Ståhl 042-25 24 07 070-514 17 31
Roy Wernberg 042-25 24 09 070-514 17 32
Berne Wetterlöv 042-25 24 22 070-514 17 33

Administration
Kirsten Andersson 042-25 24 11
Janet Edman 042-25 24 08
Inger Jönsson 042-25 24 03
Annika Lindkvist 042-25 24 05
Pia Martinsson 042-25 24 72
Britt-Marie Melin 042-25 24 14
Gunilla Svensson 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, Robert Nilsson

Tidningen utkommer under januari, april, 
augusti och november

Nästa nummer av Släggan 
utkommer vecka 46/11.
Sista dag för inlämning av material är den 
21 oktober.
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Ordföranden har ordet

Med medlemmen i centrum pågår jobbet med, att föra 
samman Byggnads båda avdelningar i Skåne och är nu 
inne i slutspurten. Ni kan läsa mer om detta här i Släg-
gan, men jag vill att ni skall veta, att det är mycket arbe-
te som återstår. Det är av största vikt, att du ställer upp 
för facket och talar om facket på din arbetsplats. Med 
er hjälp kan vi utöka ombudsmännens möjligheter, att 
vara ute på arbetsplatser. Detta behövs, när motparten 
ställer till olika problem vid t.ex. lönefrågor, olika sätt 
när det gäller arbetstidsför kort ning och lite annat. 

Du, som jobbar på ackord, har säkert hört, eller till och 
med varit utsatt för, arbetsgivarnas attacker när ack-
ordsöverenskommelser skall träffas. De tar nu chansen 
att nollställa din lön, inte utveckla och möjliggöra en 
löneutveckling, som du har behov av.

Utvecklingen går bara åt ett håll och det är framåt. 
Byggnads förbundsfullmäktige beslutade, att starta ett 
medlemcenter. Dit ska alla kunna ringa och få svar på 
frågor snabbt. Om man vill prata med någon särskild 
ombudsman, kommer samtalet att kopplas vidare. Det 
verkar bli ett bra sätt att få snabba svar på frågor.

En av de största frågorna är medlemskapet. 
Hur är det på din arbetsplats? Finns det ”gulingar” som 
rider på din rygg eller är alla med i facket? Du betalar 
för dem.
Ställ krav på dina arbetskamrater, att alla skall vara 
med i facket! 

Det har under 2010 rekryterats och fortsätter 2011 att 
rekryteras ytterligare utländsk arbetskraft till bygg-
arbetsplatser i vårt område. Det beror inte på arbets-
kraftsbrist, utan enbart på, att kunna sänka lönen för 
den arbetskraft, som finns..... Vår inställning, när det 
gäller arbetskraft från annat land är, att de skall be-
traktas som yrkesarbetare och ha yrkesarbetarlön en-
ligt svenska kollektivavtal och inget annat! Utan denna 
lönedumpning hade arbetsgivarna tagit in lärlingar i 
stället. Vi har inget emot, att det kommer arbetskraft 
från utlandet, men de villkor, som vi har, skall gälla för 
alla.

Njut av din semester, som du är värd. Och tänk på vad 
facket, via förhandlingar, kämpat för. Ställ upp för 
facket när ”fienden” anfaller.

För övrigt vill jag byta regering.

Ha en skön sommar
Roy Wernberg
Ordförande Byggnads Syd
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Anslagstavlan

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 infor-
mation 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

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 blan-
kett för anmälan.

Tänk också på att du sparar pengar. Inte enbart ge-
nom att du inte erlägger någon avgift vid betalning, 
utan också genom lägre kostnad för förbund och av-
delning (din medlemsavgift). En manuell betalning 
innebär också fler arbetsmoment, vilket kostar peng-
ar. 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 be-
talningssätt för din fackavgift.

Betalar du rätt medlemsavgift?
Från och med 1/1 2011 betalar samtliga medlemmar 
avgift baserad på inkomst. (Även pensionärer som ti-
digare varit ”friredovisade”)

Rapportera när du får ändrad inkomst. Enklast gör 
du det via hemsidan: 
www.byggnads.se/syd

KOM IHÅG: Avtalshöjning av lönen 1/4 2011

Yrkesutbildning (Bygg)

Yrkesbevis
Du, som är 
medlem och inte har 
Yrkesbevis, bör ansöka 
om det snarast. 

Utan yrkesbevis - 

inte fullt betalt.

Utbildningsboken
Du, som är ny lärling, kan 
numera få din utbildnings-
bok på elektronisk väg.

Du skriver in dina arbetade timmar via datorn 
och din handledare godkänner efterhand

Kompetensprov
Du, som inte har Yrkesbevis, men jobbat inom 
byggyrket mer än 10.000 timmar, bör avlägga kom-
petensprov snarast.

I framtiden kommer det att kosta pengar att av-
lägga dessa prov.

Kontakta
Har du frågor ang. yrkesutbildning, kontakta:

Roy Wernberg - 042-25 24 09 eller 
e-post: roy.wernberg@byggnads.se

Bengt Bergh - 042-25 24 73 eller 
e-post: bengt.bergh@byggnads.se



5

Medlemsutbildning: anmäl intresse till 
avdelningen - 042-25 24 00
Facklig medlemsutbildning 
En tvärfacklig kurs för dig som är med i facket. Vad är 
det fackliga medlemskapet värt? Det är inte lätt att veta 
vilka rättigheter man har på jobbet, särskilt när ingen 
talar om det för en. Den här kursen vänder sig till dig 
som är medlem i ett LO-förbund och vill veta vad din 
medlemsavgift går till. Utbildningen ger dig också kun-
skaper i fackets historia, organisation, lagar och avtal. 
Kursen är självklart gratis och du  får  ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst. (Stipendium) Kurstid: 3 x 8 
timmar. (1 dag/vecka) 

Funktionsutbildning: kallelse skickas hem 
På rätt väg – grundutbildning för förtroendevalda 
Kurstid: 7 - 9/9  eller 14 - 16/9
3-dagars grundutbildning för alla fackliga förtroende-
män och medbestämmandeledamöter. Kursen ska ge-
nomföras inom sex månader efter att man blivit vald. 
Kursinnehåll 
Vi går igenom och diskuterar vad du som facklig för-
troendeman har för arbetsuppgifter och din viktiga 
funktion på arbetsplatsen 
Målgrupp 
Facklig förtroendeman, MB-ledamot & suppleant, 
Skyddsombud, Lagbas, Bolags-styrelserepresentant. 

Aktivt inflytande 
kurstid: steg 1: 17 - 18/10+ steg 2: 9 – 11/11 
Genom kursen kan du som förtroendeman öka dina 
kunskaper för att sedan kunna påverka medlemmars 
arbetsvillkor och inflytande i företaget 
Kursinnehåll 
Bl a fackligt arbete för inflytande, mål och mening med 
utvecklingsavtal 
Målgrupp 
MB-ledamot och FFM

Bygg på din trygghet 
kurstid: 6 – 7/12 
Kursinnehåll
Vi går igenom frågor gällande anställningstrygghet 
(LAS), personalpolitik, flexibilitet, facklig påverkan. 
Målgrupp 
MB-ledamot och FFM

Bättre arbetsmiljö för skyddsombud (BAM) 
Grundutbildning för skyddsombud som genomförs 
tillsammans med BI. En dag i veckan under tre veckor 
+ 1 uppföljningsdag - totalt 32 timmar 
Kurstid: 14/9, 21/9, 28/9 (Malmö) eller 4/10, 11/10, 18/10 
(Kristianstad) eller 10/11, 17/11, 24/11 (Eslöv) 
Uppföljningsdagar ej fastställda. 

Lagbasutbildning 
Lagbasutbildningen består av 8 dagar (2 X 4 dgr). 
Kommande kursdagar är: 27/9-30/9 + 31/10 – 3/11. 
Kursinnehåll 
Vi talar om värderingar, kollektivavtalet, prislistor, 
ackordsunderlag, byggmatematik och de olika ack-
ordsformerna i kollektivavtalet. 
Kursen riktar sig mestadels till dig som ska bli eller är 
lagbas. Det är väldigt viktigt att du som planerar in 
denna kurs ser till att du kan komma på båda kurs-till-
fällena eftersom alla tillfällena bygger vidare på 
varandra. 

Lagar och Avtal 
Förberedande lagbasutbildning för dig som inte har 
stor erfarenhet, men vill veta mer om Byggnads ack-
ordssystem samt lära dig hur olika löner beräknas. 
Kurstid: 13 - 14/9  eller 6 - 7/12. 

Studiecirkel 
Dina löner i Byggnads
i Kristianstad tänker vi under hösten starta en studie-
cirkel där vi diskuterar lönenivåer, löneutveckling, lö-
neparagrafen i avtalet, Ny- och Ombyggnadslistorna.
Låter det intressant? 
Kontakta Per-Olof Nilsson tel.nr.042-25 24 31 eller 
e-post: per-olof.nilsson@byggnads.se

Utbildningsprogram hösten 2011
Vi erbjuder alla medlemmar varierande typer av utbildning -alltifrån kompetenshöjande utbildningar till fritids-
verksamhet.

Vill du veta mer om Byggnads Syds utbildningar
Kontakta Bengt Bergh, tel.nr. 042-25 24 73
e-post: bengt.bergh@byggnads.se eller
Pia Martinsson, tel.nr. 042-25 24 72 
e-post: pia.martinsson@byggnads.se

KOM IHÅG!
Använd din studiecheck hos ABF.
Den ger dig 300:-- i rabatt på kursavgiften.
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Byggnads Skåne 2012
Avdelningsområde - Medlemskretsar

Ny organisation

Medlemskrets

Verksamhetsråd

Regionstyrelse

Regionfullmäktige

Du som 
medlem

Ordförande för 
medlemskretsar 
träffas

Vald av
fullmäktige

Högst
beslutande

Här träffas 
medlemmarna

Rådgivande

Förslag

Regionfullmäktige

•	 ca 195 ledamöter 

Regionstyrelse

•	 Antal 17 st
•	 Ordförande (ingår)
•	 Kassör (ingår)
•	 Avtals- och löneansvarig (ingår)
•	 Ungdomsansvarig (ingår)
•	 13 st ledamöter (kretsarna)

Arbetsutskott

•	 Antal 5 st
•	 Ordförande (ingår)
•	 Kassör (ingår)
•	 Avtals- och löneansvarig (ingår)
•	 2 st ledamöter

Beslut

•	 bildandet av region 2012-01-01 beslutas av rep-
skapen för Byggnads Södra Skåne resp. Bygg-
nads Syd i september 2011

•	 interimistiskt regionfullmäktige den 19 ok-
tober 2011 beslutar om verksamhetsområde, 
kretsindelning, antal ledamöter i regionsty-
relse
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Arbetsplatsbesök...

Ola Johansson och Patrik Johansson på Fjälkinge Byggservice får 
med beröm godkänt av regionala skyddsombudet. Ordning och 
reda råder på byggarbetsplatsen.

Fjälkinge Byggservice

Kiaby Bygg och Plåt

Här finns ett gäng glada gossar som spikar och sågar. Vi hittar 
dem vid kyrkan i Kristianstad, där de bygger till.

Mark Akuten

Fjälkinge Byggservice

Så kan man också köra!
Företaget utför markentreprenad och drar in vatten och avlopp 
till påbörjat byggprojekt. Vid återfyllning av schaktgropen 
snurrarde maskinen runt och lade sig i gropen. Föraren trillade 
av och föll i gropen före maskinen. Snacka om ”änglavakt”! Han 
lyckades krypa undan innan maskinen landade! Endast stukning 
av foten enligt skyddsombudet på platsen.

... och Arenan 
i Helsingborg 
fortsätter växa
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Sektionerna 12 Tollarp, 13 Broby och  
16 Kristianstad (ny medlemskrets)
Medlemsmöte 
måndag den 22/8 kl. 19.00
Fackens Hus i Kristianstad
- Nomineringar till nya regionen

Måndagsgatan 1
256 64 Helsingborg

A

Mötesplanket

Sektion 07 Båstad
En söndag i maj hade Båstadsektionen ett medlems-
möte på Hemmeslövs jaktskytteförening.
Där fick vi lära oss lerduveskytte av föreningens duk-
tiva instruktörer. 
Dagen började med regn, men när ”gubbarna” väl kom 
ut på banorna, tittade solen fram. Det blev en lyckad 
dag, speciellt för Kent Nilsson, som tog hem dagens 
skyttetävling. (I blå-gul jacka).
Text och bild: Niclas Svanberg

Sektionerna 03 Höganäs, 04 Ängelholm och  07 
Båstad (ny medlemskrets)
Sektionsstyrelserna kallas till möte
tisdag 23/8 kl. 18.30
Folkets Hus Ägelholm.

Sektionerna 03 Höganäs, 04 Ängelholm och  07 
Båstad (ny medlemskrets)
Medlemsmöte 
tisdag den 20/9 kl. 18.30
Folkets Hus i Ängelholm
- Nomineringar till nya regionen
Vi bjuder på fika.

Sektion 06 Söderåsen (Klippan, Åstorp, Bjuv)
Medlemsmöte
onsdag den 14/9 kl. 18.00
Folkets Hus i Bjuv
- Inför samgående i region Byggnads Skåne

Sektion 19 Sankt Olof
Familjeträff
Vi ses vid Vantalängan 
tisdag den 30/8 kl. 17.30
Tipsrunda och korvgrillning.
Anmäl dig till Håkan Lundqvist senast 25/8
tel. 0414-91109, 0703-911233 eller
e-post: lundqvist.e@telia.com

Representantskapet
onsdag den 21/9 kl. 18.00
Kallelse sänds till valda ledamöter.

Byggnads Skåne - interimistiskt region-
fullmäktige
onsdag den 19/10 2011 på Backagården i Höör.
Kallelse sänds till valda ledamöter.


