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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
Fredag (1/5 - 31/8)

08.00 - 16.30
16.30 - 17.30
08.00 - 15.30

Lunchstängt alla dagar
Övrig tid enligt överenskommelse

12.00 - 12.30

Lunchstängt alla dagar
Övrig tid enligt överenskommelse

08.00 - 16.00
08.00 - 15.00
08.00 - 12.00
12.00 - 12.30

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

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

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

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.
Bilder: Peter Svensson, Robert Nilsson

Nästa nummer av Släggan

Detta är det sista numret av Släggan. Från och med
2012-01-01 bildas Byggnads Skåne.

Tidningen utkommer under januari, april,
augusti och november
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Hej på er alla medlemmar i Byggnads Syd. När du läser detta har vi haft vårt första fullmäktige, som det nu
kallas, i nya regionen. Vi har haft möte på Backagården, som har stora lokaler. Om alla kommer så blir vi
ca: 250 ledamöter och jag hoppas att det blir så. Skall
demokratin fungera i framtiden gäller det, att de som är
och blir valda som representanter för sin krets/sektion,
kommer och säger hur ni ser på frågor som berör er.
Du har tidigare läst om hur den nya avdelningen Byggnads Skåne kommer att formas, men vi vet inte vilka
som blir valda att ingå i styrelsen, som skall bestå av
17 ledamöter totalt. Det blir för den utsedda valberedningen ett stort jobb, för det är då vi formar ledningen.
Jag själv skall inte ingå, för det måste vara ledamöter,
som har mer än två år kvar i produktionen.
Du vill kanske vara med och det finns möjligheter 2012,
till det första årsmötet.
Delta i din nya krets för fackligt arbete! Som vi nu ser
är behovet stort, när attacker kommer från motpart och
den borgerliga regeringen.
Vi kan nu konstatera, att det fina försöket med EU, väl
snart är slut. Hur skall ekonomin klaras? Jag är övertygad om, att det inte håller, när det finns så stora hål som
bara läcker, och länders olika syn på hur det skall rät�tas till. Det blir till slut ändå löntagarna som får betala
och det är det vi ser i Grekland, England, Frankrike och
några till. Ett sådant land som USA är också en gemenskap (region) och vi ser, att det kostar att vara världspolis, men arbetarna får betala.
Nu skall vi i Byggnads påbörja avtalsrörelsen. Det gäller för oss, att försöka få ut vad som går. Vi hör redan
hur Svenskt Näringsliv drar upp ridån för att skrämma
med arbetslöshet och stora fall på marknaden. Vi vet,
att de inte ger sig så lätt, men är du redo för kampen så
kör vi på.
Det går inte att bara gå förbi vad som händer i sportvärlden. Kul att HIF blir SM vinnare, ev. Ängelholm
till allsvenskan och Landskrona BOIS kvar i superettan.
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Vad händer mer? Centerpartiet har valt en ny ledare
och hon har inte mycket till övers för det arbetande folket. Hon vill slopa LAS och lägger ut trevare, som inte
skulle gå att prata om när det var bondeparti, men nu är
det trottoarhögern som är på gång.
Kristdemokraterna ser ut att få en trevlig julhelg, då de
sliter inbördes om vem som skall vara ledare.
För mig gör det ingenting om båda partierna åker ut ur
riksdagen den 3 söndagen i september 2014, när det är
val nästa gång.
Byggandet ser ut att minska lite, men det är stort behov
av lägenheter. Finns det vilja från kommuner så kommer vi att ha mycket att göra framöver.
Nästa gång du får vår gemensamma tidning, namnet
vet jag inte, men den skall täcka hela Skåne, är vi en
avdelning och ny organisation. Det skall finnas kontor
i Kristianstad, Helsingborg och Malmö enligt den plan
som är lagd. Det blir förstärkning i Kristianstad med
fler ombudsmän för mätning och förhandling. Vårt arbete är och har varit, med ”medlemmen i centrum.”
För övrigt vill jag byta regering.
Med hälsningar och hopp om en ljus framtid för alla
Byggnadsarbetare.
Roy Wernberg
Ordf. Byggnads Syd

Anslagstavlan
Medlemsmöte

Autogiro gör det enkelt att betala
fackavgiften

i krets 13, S:t Olof, Simrishamn och Tomelilla

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.

Inbjuder till
”In Door Shooting” den 2/12 kl. 18.00
Klintgatan 8 i Tomelilla

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.

Sista anmälningsdag är den 28/11.
Anmälning från sek.19 sker till Håkan Lundqvist
på nummer 0703-911 233

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

Lerduvor, älgbana, måltavlor, och rena nöjesbanor.
Jakt på vildsvin, älg, björn, fasan, änder, ripa och
mycket mycket mer kan du jaga i Tomelilla.

Vad är In Door Shooting?

Att skjuta i en simulator är det absolut billigaste och
lättaste sättet att träna skytte. Man jagar på en projektorbild som är 7 meter bred och 5,25 meter hög.

Man använder sig av 2 st trådlösa attrappvapen, en
bockbössa för hagelskyttet och en kulbössa för klövviltet som är utrustad med antingen ett rödpunktssikte eller med kikarsikte.

Betalar du rätt medlemsavgift?

Du kan läsa mer på:
www.indoorshooting.se/

Från och med 1/1 2011 betalar samtliga medlemmar
avgift baserad på inkomst. (Även pensionärer som tidigare varit ”friredovisade”)

Eller titta på en kortfilm på:

Rapportera när du får ändrad inkomst. Enklast gör
du det via hemsidan:

www.youtube.com/watch?v=OwNYNPbvQ4A

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
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Yrkesutbildning

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

Utbildningsprogram våren 2012
Vi erbjuder alla medlemmar varierande typer av utbildning -alltifrån kompetenshöjande utbildningar till fritidsverksamhet.

Medlemsutbildning: anmäl intresse till
avdelningen - 042-25 24 00
Facklig medlemsutbildning

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Kurstid: 26 - 28/3 + 9 - 10/5 (5 dgr)
En kurs i arbetsmiljö ur ett fackligt perspektiv

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 kunskaper 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)

Kursinnehåll
Vad innebär arbetet som skyddsombud? Vad är en god
arbetsmiljö? Hur ska jag agera som skyddsombud? Hur
ska vi använda företagshälsovården? Kontroll, uppföljning och utvärdering - arbete med checklistan. En hel
människa - efter ett helt arbetsliv - rehbiliteringsfrågor.

Målgrupp
Skyddsombud och MB-ledamot

Lagbasutbildning

Funktionsutbildning: kallelse skickas hem

Lagbasutbildningen består av 8 dagar (2 X 4 dgr).
Kommande kursdagar är: 30/1 - 2/2 + 5 - 8/3

På rätt väg – grundutbildning för förtroendevalda

Kursinnehåll

Kurstid: 24 - 26/1 eller 7 - 9/2
3-dagars grundutbildning för alla fackliga förtroendemän och medbestämmandeledamöter. Kursen ska genomföras inom sex månader efter att man blivit vald.

Vi talar om värderingar, kollektivavtalet, prislistor,
ackordsunderlag, byggmatematik och de olika ackordsformerna 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-tillfällena eftersom alla tillfällena bygger vidare på
varandra.

Kursinnehåll
Vi går igenom och diskuterar vad du som facklig förtroendeman har för arbetsuppgifter och din viktiga
funktion på arbetsplatsen

Målgrupp

Lagar och Avtal

Facklig förtroendeman, MB-ledamot & suppleant,
Skyddsombud, Lagbas, Bolags-styrelserepresentant.

Förberedande lagbasutbildning för dig som inte har
stor erfarenhet, men vill veta mer om Byggnads ackordssystem samt lära dig hur olika löner beräknas.
Kurstid: 21 - 22/2 eller 15 - 16/5.

Aktivt inflytande

kurstid: steg 1: 12 - 13/3 + steg 2: 10 - 12/4
Genom kursen kan du som förtroendeman öka dina
kunskaper för att sedan kunna påverka medlemmars
arbetsvillkor och inflytande i företaget

Studiecirkel
Dina löner i Byggnads

En studiecirkel där vi diskuterar lönenivåer, löneutveckling, löneparagrafen i avtalet, Ny- och Ombyggnadslistorna.

Kursinnehåll
Bl a fackligt arbete för inflytande, mål och mening med
utvecklingsavtal

Målgrupp
MB-ledamot och FFM

Vill du veta mer om Byggnads Skånes utbildningar

Bygg på din trygghet

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

kurstid: 23 - 24/5

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: 7/2, 14/2, 21/2 (Malmö) eller 3/4, 10/4, 17/4
(Landskrona) eller 24/5, 31/5, 7/6 (Eslöv)
Uppföljningsdagar ej fastställda.
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... och Arenan i Helsingborg fortsätter
växa
Etapp 1....

....etapp 2

Ståldetaljer monteras....
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... och växa
Nu börjar man se resultat....

Vi från Icaopal ser till att alla får tak över huvudet....

Den avslutande delen av Arena-bygget får vi inte
med i tidningen. Detta blir de sista bilderna....
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Måndagsgatan 1
256 64 Helsingborg

Byggenas minnen
Byggena ger
livets minnen
där tid är bunden
i saker som skett
delat i stunden
av många sinnen
Kamrater
från platsen
ger minnena form
de studsar sen fritt
men håller oss samman
som osynligt kitt
Mats Hammarlund

Vi önskar er alla en
GOD JUL
och
ETT GOTT NYTT ÅR
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