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Killarna (Marcus Oredsson, Henning Stenbäck och Jonas Nilsson),
som vann tävlingen, som anordnats av Ungdomskommittén. Elever vid
byggyrkesutbildningarna deltog. Vinsten var 1 års fritt medlemskap i Byggnads.
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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

Petra

Månsson

010-601 18 00

Manuela

Olsson

010-601 18 00

Eva

Pettersson

010-601 18 00

Lena

Klang

010-601 18 00

Bilder: Peter Svensson, Robert Nilsson

Tidningen utkommer under januari, april,
augusti och november

Nästa nummer av Släggan

utkommer vecka 1/10.
Sista dag för inlämning av material är den 13 november 2009.
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Hej alla medlemmar i Byggnads Syd.
Vad är en folkomröstning värd i EU? Som jag ser
det lika med noll. Om inte svaret blir som EU redan bestämt, gör man om folkomröstningen. Detta är demokratin i EU i ett nötskal.
Nu till Sverige, hur ser det ut här? Arbetslösheten
ökar fortfarande och regeringen gömmer huvudet i
händerna. Inte ger det mer arbete för våra medlemmar,
som vill bygga bostäder, vägar och industribyggnationer.
Nej, sänk skatten för dem, som har det bra och höj
för de sjuka, arbetslösa och pensionärer. Vi kan nu börja ana vad som kommer, om sittande regering skulle få
förnyat mandat.
Med detta vill jag, att du som läser, börjar tala politik med dina nära och kära vid matbord, i bodar, på
gator och torg. Om elva månader är det DU som avgör,
hur landets resurser skall fördelas. Skall de, som redan
har, ha mer eller skall kakan delas rättvist?
Avdelningsstyrelsen har genomfört planeringskonferens under två dagar på Backagården.
Vi har 5 prioriterade mål att jobba med:
• Lönefrågor
• Kollektivavtalsbevakning
• Medlemsvärvning
• Utveckla förtroendemannaorganisationen
• Politiken 2010
Detta har vi i en målplan försökt att utveckla för Byggnads Syd på bästa sätt. Vi jobbade med ett mycket tidigt
budgetförslag, som skall var klart till december. Hur
detta kommer att bli, är en fråga som representantskapet ska ta ställning till, vid årets sista möte.
På detta möte skall vi också utse ledamöter till avtalsråd och kongressombud. Sektionerna skall senast
den 27 november sända in förslag, på ombud de nominerat, till valberedningen.
Ungdomskommittén har under våren varit ute på
skolor och informerat om facket. I samband med detta
har man haft en tävling mellan alla i klassen. Två deltagare från varje klass gick vidare till en final, som avgjordes på Backagården kvällen den 1 oktober. Mer om
vinnarna på annan plats i Släggan. Stort tack till deltagare och Ungdomskommittén för ett bra genomförande.
Hörde på radion att lönen för en riksdagsman nu
skall vara 55.000:-/månad, så ribban är lagd för avtalsrörelsen 2010. Det finns en oberoende grupp, som lägger fram detta och när vem som helst kan bli riksdagsman bör väl en byggare vara värd denna lön? Sug på
den karamellen!
Vi får räkna med att den kommande avtalsrörelsen
blir en hård strid med våra olika motparter. Du, som
medlem, se efter vem du jobbar med. Är han med i fack3

et eller åker han snålskjuts på dig? Du betalar och han
åker med. Står han utanför blir han utan ersättning vid
en eventuell konflikt.
Höst och mörker innebär också att det är tid att
tänka på studier. Vi har alla behov av att studera och
vårt Utvecklingsråd (studiekommitté) har en hel del
tips och kan säkert hjälpa dig med ett bra förslag på
studiecirkel.
Kör försiktigt! Halkan kan lura bortom nästa krön.
Vi, som byggare, är ute och kör till våra arbetsplatser
innan saltbilen kommit ut.
Roy Wernberg
Ordf. Byggnads Syd

Anslagstavlan
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.

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.

Årets planeringskonferens

Under planeringsdagarna genomförde vi en övning i att sätta upp mål för att få en inblick i hur man
arbetar med målplan.
Arbetet med kommande års verksamhetsplan
fortsatte, med grupparbeten, diskussioner, redovisningar och ytterligare diskussioner, fram till fredag
middag. Därefter höll styrelsen sitt ordinarie månadsmöte.

Brian Hansen och Roy Wernberg gör en genomgång av dagens
uppgifter

Den 1 och 2 oktober deltog styrelseledamöter, ordinarie
och suppleanter, vid planeringskonferensen på Backagården i Höör
Vi arbetade med avdelningens målplan för 2010.
Det innebär mycket arbete och många ställningstaganden om vilka prioriteringar vi ska göra för medlemmarnas bästa och hur vi ska genomföra dessa inom de
ekonomiska ramarna.
ABF deltog för att informera om ett utvecklingsprojekt, som ska genomföras under två år. Syftet med
detta är, att avdelningarna ska stärkas i sitt arbete med
att utveckla effektiva arbetsmetoder för att planera och
genomföra sin verksamhet. Styrelsen har beslutat att
delta i projektet.
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På torsdagskvällen anslöt Ungdomskommittén,
samt finalisterna från uttagstävlingar, som genomförts för elever vid byggyrkesskolorna.

Maskinklubben på Sammanslagning
studiebesök
av sektioner?

Vi har nått ett vägskäl, där vi måste göra ett val!
Sektionsverksamheten tycks inte vara någon högprioriterad fråga för medlemmarna.
I sektionerna Klippan, Åstorp och Ekeby har vi sett
hur medlemmarna uteblir från medlemsmöten eller
övrig sektionsverksamhet. Inte ens styrelseledamöter
prioriterar verksamheten. Vi är i en situation, där vi behöver spara pengar, fånga medlemmarnas uppmärksamhet och värdera det fackliga arbetet.
Har vi en fungerande sektion/styrelse ska den utvecklas och prioriteras! Detta sker inte idag.

Dagsläget

• Genomför gemensamma styrelsemöten varannan
månad och gemensamma medlemsmöten
• Styrelseledamöter
Klippan
7 ordinarie + 1 ersättare
Åstorp
5 ordinarie + 1 ersättare
Ekeby
7 ordinarie + 5 ersättare
• sektionslokaler i Klippan, Åstorp och Ekeby

En fåtalig, men intresserad, skara

Förslag

Lördagen den 19 september kl 10.00 samlades vi för ett
studiebesök på RF-System i Vinslöv. Henrik Thagesson och Marcus Olofsson tog emot oss och dagen lades
upp gemensamt.

• 1.
Behålla lokaler och organisation som i dagslä		
get.
• 2. *Uppsägning av lokalerna i Klippan och
		
Åstorp
		
*Behåller lokal i Bjuv, som möteslokal och
		
arkiv
		
*Ny styrelse utses vid gemensamt sektions		
möte för sektion ÅKE 6910, bestående av 9
		
ordinarie + 7 ersättare (alt. 9 beroende på in
		
tresse)
Medlemsmötet 15 oktober 2009 beslutade framlägga förslag 2 till avdelningens styrelse.

En timme facklig information om avtalet och läget inför avtalsrörelsen. Avtalen Bygg & Anläggning
går ut 31 mars – 2010. Diskussioner om löneläget och
möjligheten till ackord, arbetsmiljöfrågor samt att vi
skrev gemensamma motioner.
Vi fick en redogörelse från Rikskonferensen, som
var den 14-15 september, strategi och målplaner.
Efter den fackliga informationen tog RF-System över och informerade om sin verksamhet.
Marcus och Henrik presenterade sig och förklarade
att deras verksamhet bygger mycket på servicekänsla,
många trogna nöjda kunder under åren, samt en stor
lagerstatus på nya redskap och reservdelar.
Rundvandringen på företaget var en upplevelse!
Så många redskap och möjligheter, allt ifrån en liten
kabelschakt till dubbelspårig rälshantering.
Möjligheten att själv rita eller specialbeställa sina
skopor eller redskap är en av RF-systems möjligheter
för kunden. Efter avslutad rundvandring på företaget
bjuder RF-System på lunch på Vinslövs Gästis.

Med denna förändring av organisationen ser vi möjligheten att spara pengar, som vi kan lägga på en fungerande verksamhet. T ex studiecirklar, medlemsträffar,
medlemsvärvning och andra aktiviteter för medlemmarna i sektionerna Klippan, Åstorp och Ekeby.
Text: Robert Nilsson
		

Sektion 10 Ekeby

Öppet hus varannan tisdag med start den
10 november kl. 18.00 - 20.00
Vi finns på Flamman i Ekeby.

Vi vill härmed tacka RF-System i Vinslöv för ett
trevligt medlemsmöte denna lördag. Både för visning
av redskapen, samt information och maten.

Följande dagar: 10 nov., 24 nov., 8 dec. och 22 dec. kl.
18.00 - 20.00.
Vid varje tillfälle kommer någon/några från sektionsstyrelsen finnas på plats för att svara på era frågor.
Kom och drick en kopp kaffe och prata bort en stund.

Styrelsen Bil & Maskin klubben Byggnads Syd
Vid pennan: Robert Nilsson
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Studiebesök vid Tunnelbygget

På bilden syns ett av de 41.000 betongsegment, som betongröret i tunneln består av. Varje segment är 2,2 m brett och väger
12 ton. På Skanska -Vincis fabrik i Åstorp tillverkas 32 st/dag

En septembereftermiddag åkte avdelningens anställda på studiebesök vid det beryktade tunnelbygget
under Hallandsåsen. Tunneln ingår i utbyggnaden av
Västkustbanan och här kommer att kunna passera 24
tåg/tim istället för dagens 4. En viktig miljövinst, då
mer gods kan fraktas på järnväg, istället för lastbilstrafik.
Ett bygge, som påbörjades 1992 och beräknas vara
klart för invigning 2015. Ett bygge kantat av problem
med vatteninläckage och tätningsmedel. 1997 - 2003
stoppades bygget för sanering och utredning om ny
teknik för att passera under åsen.
Tunneln består av två parallella enkelspårstunnlar på 8,6 kilomer, som binds samman med 19 tvärtunnlar. Den sträcker sig från Båstad till Förslöv.
Byggkonsortiet Skanska-Vinci började 2003 använda tunnelborrmaskinen Åsa. Den går dygnet runt

I en monter på utställningen
finns bl a denna modell av
tunnelborren Åsa.
I fullskala är borrhuvudets
diameter 10,6 meter och hela
borrlängden 240 meter. Den
är i drift dygnet runt, 7 dagar
per vecka, med 20 personer/
skift.
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och personalen jobbar i skift med 20 pers./skift. Åsa
både bygger och tätar tunneln genom att den lägger
ett vattentätt rör efter sig, s k lining. Det består av
betongringar, där varje ring består av åtta betongsegment, som samtliga tillverkas i Åstorp.
Åsa har fungerat mycket bra och har nu ca 900
meter kvar till det mest kritiska området, den s k
Möllebackszonen, som är ett poröst parti på ca 300
meter. För att stabilisera berget fryses det ner till 40
minusgrader med hjälp av saltlösning. I praktiken
en gigantisk frysbox. Jag tror att alla inblandade
håller tummarna för att detta ska lyckas och tunneln blir klar för trafik senast 2015.
Vi lämnade Projekt Hallandsåsen och fullproppade av information, efter ett uppskattat studiebesök, vände bussen tillbaka till Helsingborg, med ett
kort uppehåll för fika.

Mötesplanket
Sektion 01 Helsingborg

Sektion 11 Örkelljunga

Onsdagen den 2 december kl. 18.30
på avdelningens expedition i Helsingborg
På dagordningen
• aktuellt från förbund och avdelning
• vi avslutar med en jultallrik
Anmäl till avd. exp. senast den 23/11
Telefon 042-25 24 00 eller e-post syd@byggnads.se

Onsdag den 16 december kl. 18.30
Plats meddelas när du anmäler dig
• sedvanligt julmöte
• enkel julmåltid
Anmälan senast den 14 december till
Jan-Erik Ljungberg mobiltel. 073-508 65 35

Sektion 12 Tollarp, 16 Kristianstad och
19 Sankt Olof

Sektion 02 Landskrona

Torsdagen den 3 december kl. 18.30
på restaurang Axet i Landskrona
På dagordningen
• aktuellt från förbund och avdelning
• medverkan av Niklas Karlsson (kommunalråd)
aktuella kommunfrågor
• vi avslutar med en gemensam måltid med julanknytning
Anmäl till avd. exp. senast den 23/11
Telefon 042-25 24 00 eller e-post syd@byggnads.se

Måndag den 23 november kl. 19.00
i Tollarps Medborgarhus

Sektion 15 Hässleholm

Tisdag den 24 november kl. 18.00
på Zuperbowl
(Björklundavägen 2 i Hässleholm)
Vi inleder kvällen med att spela bowling och därefter
äta något gott.
Efter avslutat spel och vinnare blivit utsedd, fortsätter
vi med sektionsmöte
På dagordningen
• budget 2010
• nominering avtalsråd
• nominering kongressledamöter
Anmälan till Roland Eriksson senast den 17 november
tel. 0451-77 20 79 eller 070-538 48 79
e-post: lolle.eriksson@telia.som

Sektion 04 Ängelholm

Tisdagen den 24 november kl. 18.30
i Folkets Hus, Ängelholm
• julmöte
Anmäl till avd. exp. senast den 18/11
Telefon 042-25 24 00 eller e-post syd@byggnads.se

Sektion 05 Svalöv

Tisdag den 24 november kl. 19.00
i Svalövs Folkets Hus
På dagordningen
• budget 2010
• medlemsavgiften
• Siv Martinsson från Folksam kommer och informerar om valet till avtalspension
Vi bjuder på kaffe med tilltugg

Representantskapet

sammanträder onsdag den 9 december.
Kallelse utsänds till valda ombud

Sektion 08 Perstorp

Onsdag den 11 november kl. 19.00
i Folkets Park, Perstorp
På dagordningen
• höstmöte

Sektion 10 Ekeby

Öppet hus varannan tisdag med start den
10 november kl. 18.00 - 20.00
Vi finns på Flamman i Ekeby.
• Denna dagen kommer Robert Nilsson och Alf
Persson för att svara på era frågor.
Kom och drick en kopp kaffe, prata byggjobb eller
facklig verksamhet.
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Måndagsgatan 1
256 64 Helsingborg

önskar
alla medlemmar
God Jul
och
Gott Nytt År
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