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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
Region Syd

Halmstad

010-601 18 00

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

Nästa nummer av Släggan
utkommer vecka 2.

Sista dag för inlämning av material är den 22 november
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Som byggnadsarbetare är jag besviken på resultatet i
riksdagsvalet. Vi har haft en borgerlig majoritet i fyra
år och kan nu se, hur utslagningseffekten gör framsteg.
Bostadslösa ökar mer än någonsin, sjuka och arbetslösa skall fortsätta att betala skattesänkningar för högavlönade.

För övrigt vill jag byta regering och det snabbt!
Jag hoppas att alla får en bra höst och vinter och vi
hörs efter julhelgen igen.
Roy Wernberg

Vad kommer att ske under denna perioden? Får du
a-kassa om du blir arbetslös? Får du sjukpeng om du
skulle bli sjuk? Med en fortsatt moderatledd regering
och med centern (Maud Olofsson) som stöd för att ändra och försämra de lagar som faktiskt, i vissa fall, är bra
för den anställde?
Jag ser framför mig ett elände för alla de utsatta grupperna i ett fullständigt delat Sverige. Det borgerliga
blocket sitter på en skör tråd, men kommer nog att söka
stöd hos SD när det gäller nedrustningar för löntagare.
Vi får följa utvecklingen och påtala vad, som vi anser
vara rätt.
Förbundet har tecknat ett nytt avtal för maskinförarna,
som motsvarar 3,5 % på 24 månader. Detta gäller från
1 oktober 2010.
Från den 1 november 2010 gäller ett nytt Bygg- och Anläggningsavtal -Byggavtalet. Jag hoppas, att du kommer på sektionsmötet och förser dig med ett sådant.
Vi kommer att följa kongressens beslut, som innebär
att Byggnads Syd och Byggnads Södra Skåne ska gå
ihop och bilda en region, troligtvis Region Skåne, som
är arbetsnamnet för projektet.
Jag hoppas, att ni alla deltar i det arbete, som blir aktuellt i dagens sektioner och givetvis också fortsätter
att vara aktiva för att föra den fackliga kampen vidare.
Alla behövs i kampen för framtiden.
Vad som sker i byggbranschen det närmaste året är
svårt att säga, men min uppfattning är, att Riksbanken
kommer att höja räntan och det medför att villaproduktionen avstannar och arbetslösheten ökar.
En tanke som slår mig är, att de tre som fick Nobels
ekonomipris, har forskat och kommit fram till, att arbetslöshet sänker lönerna.
Det är för mig helt otroligt att man kan få pris för sådan forskning. Då är det bättre att tilldela kinesen Liu
Xiaobo fredspriset för sitt ställningtagande.
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!!!!!!!!!!!!!!
Kontrollera att din arbetsgivare betalar
dig rätt lön!

Vid vårt granskningsarbete har vi upptäckt att företagen inte alltid betalar rätt lön enligt avtal och
överenskommelser. Kontrollera alltid din lönespecifikation. Är du osäker, kontakta avdelningen!

Anslagstavlan
Medlemsförmån
Värdecheck på Fonus

Avtalspension

Att tänka på angående din avtalspension

Som medlem i Byggnads Syd kan du få en värdecheck
på 500 kronor, som lite extra stöd vid beställning av
begravning hos Fonus.
Erbjudandet gäller för medlemmen själv eller för en
närstående (make/maka, sambo, barn, barnbarn,
syskon, förälder, svärförälder samt mor- och farförälder).
Kontakta Annika Lindkvist på Byggnads Syd för mer
information.

Du har möjlighet att flytta tidigare intjänad avtalspension till ny förvaltare.
Se vidare information på Foras hemsida, www.fora.se
under Avtalspension SAF-LO.
Där kan man se flyttavgifter, samt beställa flyttblankett
där dina tidigare förvaltare är ikryssade.
Eventuella frågor kontakta
Annika Lindkvist på 042-25 24 05.
Tänk på att du, som vi tidigare informerat, kan få en
personlig försäkringsgenomgång hos Folksam.
Kontakta isåfall Annika Lindkvist på 042-25 24 05 eller
annika.lindkvist@byggnads.se så förmedlar jag kontakten med Folksam.

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.

Personlig login på hemsidan

Som medlem kan du logga in på Byggnads hemsida!
Här kan du läsa information, som rör ditt medlemskap.

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.

Du kan kontrollera, att våra uppgifter om dig stämmer.
T ex. har vi rätt mobiltelefonnummer och e-postadress?
Du kan direkt komplettera/ändra uppgifterna.
Som förtroendevald i Byggnads kan du också läsa
Byggnads Syds månadsinfo, kurskalendarium för Förtroendemannautbildningarna m m.
Har du inte tidigare loggat in?
Första gången registrerar du dig genom att skriva ditt
personnumer (utan streck) och därefter ditt 10-siffriga
medlemsnummer (utan streck även detta).

Välj autogiro i fortsättningen, ett enkelt, smidigt betalningssätt för din fackavgift.

När du har loggat in har du möjlighet att byta lösenord.
Du hittar till hemsidan med adressen:

www.byggnads.se/syd

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

KOM
IHÅG!
Använd din studiecheck hos ABF.

Den ger dig 300:-- i rabatt på kursavgiften.
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Vatten över huvudet...
Dykarna är en yrkesgrupp i Byggnads. En liten grupp,
som utför invecklat och komplicerat arbete under vatten.
Byggnads ombudsmän var ute och besökte en del arbetsplatser för att få information om arbetssituationen.
Det var en svår yrkesgrupp att besöka. Vi kom inte in
på en del arbetsplatser. Hinder vi stötte på var bl a låsta
portar till industriområden och att dykarna var ute i
båtar.
  
Helsingborgs hamn, där de bygger till ny hamnplats,
var däremot ett positivt besök. MT Höjgards välkomnade oss och vi fick en grundlig information om bygget.
Under vårt besök pratade vi med de andra entreprenörerna, som vara på samma arbetsplats.
Svensk Sjöentreprenad (SSE) utförde dykjobbet, där vi
tittade på arbetsmiljö, utrustning mm.
Samtalet med dykarna uppfattade vi väldigt positivt.
Många nya idéer och lite nytänkande i branschen som
jag tog åt mig.
Nu avslutar jag denna rapport med att söka efter
kvällskurser eller annan kompetensutveckling för yrkesdykare.
   
Vid pennan
Robert Nilsson
Byggnads Syd
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Bygge på gång
Helsingborg Arena är en storsatsning på idrotten.
MVB Syd har anlitats som totalentreprenör för en
byggnation som kommer att kosta 276 Mkr.
Bravida står för VS- och ventilationsinstallationerna.
Arenan kommer att bli en multiarena, som kan ändras
om invändigt för olika arrangemang. Förutom idrottsarena ska den kunna användas till konserter. Kanske
kan Melodifestivalen hamna i Helsingborg?
Helsingborg Arena ska kunna ta emot 5 000 - 5 500
personer.
Byggstart 2010 och invigningsklart hösten 2012.
Den byggs i anslutning till Idrottens hus vid Olympia.
Vi kommer i Släggan att få följa när Helsingborg
Arena växer upp ur marken.

Översiktsplan
Bild: Sweco
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Mötesplanket
Sektion 02 Landskrona

Torsdag den 2 december kl. 18.00
på restaurang Axet i Landskrona
På dagordningen
aktuellt från förbund och avdelning
vi avslutar med en gemensam julmåltid
Anmäl till avd. exp. senast den 25/11
Telefon 042-25 24 00 eller e-post syd@byggnads.se

Sektion 03 Höganäs

Måndag den 22 november kl. 18.30
Folkparken, Höganäs

Årsmöten 2011

Sektion 05 Svalöv

Tisdag den 23 november kl. 19.00
i Svalövs Folkets Hus
Medverkan från avdelningen

Sektion 02 Landskrona

Sektion 06 Söderåsen
(Åstorp/Bjuv, Klippan, Ekeby)

Sektion 03 Höganäs

Torsdag den 27 januari kl. 18.30
Druvan, Folkets Hus, Landskrona

Onsdag den 19 januari kl. 18.30
Folkparken, Höganäs
Vi bjuder på smörgåstårta

Öppet hus
tisdag 16 november kl. 18.00 - 20.00
Vi finns i Folkets Hus i Bjuv
Kom och drick en kopp kaffe, prata byggjobb eller
facklig verksamhet.

Sektion 06 Söderåsen
(Åstorp/Bjuv, Klippan, Ekeby)
Torsdag den 27 januari kl. 18.30
Folkets Hus i Bjuv

Sektion 12 Tollarp, 16 Kristianstad och
19 Sankt Olof
Måndag den 22 november kl. 19.00
i Tollarps Medborgarhus

Sektion 12 Tollarp

Måndag den 24 januari kl. 19.00
i Tollarps Medborgarhus

Sektion 13 Broby

Sektion 13 Broby

Torsdag den 25 november kl. 19.00
i Folkets Hus

Torsdag den 27 januari kl. 19.00
i Folkets Hus

Sektion 15 Hässleholm

Sektion 15 Hässleholm

Tisdag den 23 november kl. 19.00
i sektionslokalen, Godtemplaregatan 25, Hässleholm
På dagordningen:
avdelningens budgetförslag

Tisdag den 25 januari kl. 19.00
i sektionslokalen, Godtemplaregatan 25, Hässleholm

Sektion 16 Kristianstad

Måndag den 17 januari kl. 19.00
i Fackens Hus, Kristianstad

Representantskapet

Sektion 19 Sankt Olof

sammanträder onsdag den 8 december.
Kallelse utsänds till valda ombud

Torsdag den 27 januari kl. 19.00
i Vitaby Medborgarhus
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B

Måndagsgatan 1
256 64 Helsingborg

önskar
alla medlemmar
God Jul
och
Gott Nytt År
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