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Nya i byggbranschen och stortrivs

BÅDA har länge lekt med 
tanken på att bli snickare 
och när de fick höra om 
lärlingsprogrammet så 
anmälde dom sig direkt. 
Efter en hel del intervjuer 
blev det Ronja och Mia 
som tog två av de nio 
platser som fanns i Skåne. 
I mars fick dom sätta sig 
vid skolbänken för en in-
troduktionskurs och efter 
två veckor var det dags att 
få komma ut på bygget.

DE BESKRIVER ivern de 
kände när det var dags 

att få komma ut och börja 
jobba. Trots att de hade 
fått en del negativa kom-
mentarer om hur det är att 
vara tjej på byggen, frågor 
om hur man ska orka, om 
det är rätt plats för en tjej, 
så upplever ingen av dom 
att de har fått ett negativt 
bemötande när de väl kom 
till bygget. 

KOLLEGORNA var välkom-
nande och sin handledare 
beskriver dom som både 
kunnig och pedagogisk, 
alltid närvarande om dom 

Ronja Hammelfelt och Mia Hasse är tjejerna som 
vågade prova något nytt. De är lärlingar på Skanskas 
lärlingsprogram för kvinnor.

har frågor. Ritar och förklarar när de 
ska göra nya moment.

TJEJERNA har fått en egen bod men 
sitter tillsammans med resten av 
gänget på rasterna. Bådas ansikten 
lyser upp när de pratar om sina 
kollegor. Hur schysta dom är, hur 
kul dom har det på jobbet, om skämt 
och bra humor. Det är uppenbart att 
dom hamnat i ett bra gäng.

PLATSCHEFEN med flera stämmer av 
med jämna mellanrum och kollar att 
dom är nöjda, att allt funkar som det 
ska och att de trivs. Det får tjejerna 
att känna sig trygga och väl omhän-
dertagna så det uppskattas. Både 
Ronja och Mia har hört om trakasse-
rier och kränkningar mot kvinnor i

forsättning på sidan 3

Ronja Hammelfelt och Mia Hasse, 
lärlingar på Skanska.
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Vi blickar 
framåt i höst!
Sommaren börjar vara över, de 

flesta har kommit igång efter 
semestrar och förhoppnings-

vis är det många som fått sina två 
sprutor! Vi på Byggnads Skåne har 
börjat återvända till kontoren så 
smått och planerat in fysiska utbild-
ningar under hösten. Fortfarande 
med en del restriktioner men vi ser 
fram emot att äntligen få träffa våra 
medlemmar i Skåne på riktigt. Ni 
som inte har haft möjlighet att jobba 
hemifrån och gått till jobbet varje 
dag är en stor del av att Sverige 
fortfarande står på benen efter alla 
månader av pandemi!

NU HAR nedräkningen inför nästa 
års val börjat och vi ska se till att 
ingen glömmer vilka som fortsatte 
att bygga Sverige. Att kämpar som 
ni som sliter på era kroppar får det 
ni förtjänar när arbetslivet är slut 
och att ni får en bra arbetsmiljö 
under de åren ni arbetar. Därför 
kommer vårt fokus under valet ligga 
på frågor som bättre pension och hur 
vi kan bekämpa fusk, utnyttjande 
av människor och kriminalitet som 
är alltför vanligt i byggbranschen.

PROBLEMEN i byggbranschen löser 
ingen ensam, det är därför vi måste 
jobba tillsammans för att skapa den 
byggbransch vi vill ha! Medlemmar, 
fackförbund, arbetsgivare och poli-
tiker! Ju fler som jobbar mot samma 
mål desto bättre.

Tillsammans kan vi 
skapa förändring!
Jonas Sjöberg

Byggtugg-turné i juli

Under en vecka i juli besökte 
Byggnads Skånes ordförande, 
Jonas Sjöberg, olika arbets-

platser runt om i Skåne. Jonas 
pratade bland annat om Knegar-
pension och tipsade om att gå in på 
www.knegarpension.se och skriva 
på uppropet för en bättre pension. 
Han berättade att många byggnads-
arbetare är slut i kroppen en bra bit 
innan pensionsålder. De som har 
fysiskt tunga jobb behöver ett annat 
pensionssystem än det vi har idag 
och det är därför Byggnads startat 
Knegarpension-kampanjen.

EN ANNAN fråga som kom upp var 
6-timmars arbetsdag. Det är något 
Byggnads har kongressbeslut på 
att jobba för. Som Jonas sa: 
– En gång i tiden var 12-timmars dag 
normen och 8 timmar lät omöjligt. 
Idag är 8 timmars dag det som de 
flesta känner till.

DET VAR INTE bara Jonas som 
pratade utan dom som lyssnade 
kunde också passa på att ställa 
frågor eller berätta om egna 

erfarenheter. Något som var kul att 
höra var när en medlem sa:
– Nu känns det lönt att betala med-
lemsavgift för den går till något bra!

DET LEDDE in på en diskussion om 
vad medlemsavgiften egentligen 
går till. Sjöberg förklarade den 
svenska modellen och hur kollek-
tivavtal fungerar.
– Kollektivavtalet är grunden ni står 
på. Utan det sjunker ni ner i leran, 
berättade Jonas. 
Vad han menade var att hålla 
balansen på svensk arbetsmark-
nad, att se till att arbetstagare för 
rätt lön, schyst arbetsmiljö med 
mera är det som medlemsavgiften 
går till. Utan tillräckligt många 
medlemmar har vi inte styrkan att 
förhandla med arbetsgivaren och 
då försvinner balansen och vi ris-
kerar lönedumpningar och osäkra 
arbetsplatser. 

VECKAN gick fort och det var kul att 
äntligen komma ut till bodarna! Vill 
du ha besök så hör av dig via Face-
book eller skane@byggnads.se! n

De senaste åren har Byggnads Skåne haft en Bygg-
tuggsvecka. Medan politikerveckan pågår i Almedalen 
fokuserar vi på att samtala med medlemmar på 
arbetsplatsträffar runtom i Skåne under veckan – det 
vi kallar ”Byggtugg”.
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SKYDDSOMBUDSVECKA
Vecka 41 är det skyddsombudsvecka då alla skyddsombud 
i Skåne ska träffas och gå igenom årets tema inför arbets-
miljöveckan (v 43). Årets tema är Belastningsergonomi.

11 oktober GASTELYCKAN, LUND
12 oktober SUNDSPÄRLAN, HELSINGBORG
14 oktober BACKAGÅRDEN, HÖÖR

Vi börjar kl 11.45 med en gemensam lunch och avslutar 
dagen kl 16.00.

Du som skyddsombud kommer att få en kallelse till EN 
av dagarna. Har du inte fått det senast 24 september så 
ska du höra av dig till Byggnads!
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Fortsättning från sidan 1
branschen men berättar att 
dom inte upplevt något sånt 
alls.
–Det är så mycket glädje på 
jobbet, berättar Mia. Ronja 
fortsätter; –Jag är aldrig trött 
på morgonen, jag är bara så 
glad, både när jag ska till jobbet 
och när jag kommer hem. Ingen 
söndagsångest!

Båda har barn och konstate-
rar att arbetstiderna är bra 
när man har familj och barn. 
Dom erkänner att det är 
tungt ibland men samtidigt 
gillar dom att jobba fysiskt 
och styrkan har ökat under 
de månader dom har jobbat. 
Sen tillägger dom att det finns 

hjälpmedel som alla använder 
för att inte slita på kroppen 
i onödan och att mycket 
handlar om att använda rätt 
teknik. 

När man pratar med Ronja 
och Mia så får man verkligen 
känslan av att dom har hittat 
rätt. Ronja berättar hur hon 
redan som barn byggde hus 
av kartonger och att hon är 
nöjd med att det inte blev 
bygg på gymnasiet för det 
känns så bra nu. Mia renove-
rade sitt hus i sju år och har 
länge sneglat mot snickaryrket 
när hon funderade på att byta 
yrke. När hon såg annonsen 
var det ingen tvekan utan hon 
anmälde sig direkt. 

Som svar på frågan vad de gil-
lar mest med jobbet så svarar 
dom kreativiteten, hantverket, 
att få skapa något.
– Jag gillar verkligen att arbeta 
med trä och processen när man 
ser något växa fram, säger Mia.

Som vuxenlärlingar jobbar de 
heltid på dagarna och läser 
teori på kvällar och helger på 
distans. Dom har tillgång till 
en online-lärare via mejl men 
berättar att dom även frågar 
kollegor ibland när dom fun-
derar över något. 

Det här är verkligen två tjejer 
som stortrivs i byggbranschen 
och som gärna uppmuntrar 
fler tjejer att söka sig dit! n

NY EKONOMIANSVARIG
UTSEDD!
Byggnads Skånes styrelse har 
utsett Valentin Jovanovic  till vår 
nya ekonomiansvarige. Nu när 
”Valle” får nya arbetsuppgifter 
söker vi efter en ny ombudsman 
som kan jobba med Avtal och
Förhandling. Är du intresserad 
så kan du läsa mer på vår webb:
www.byggnads.se/skane.n

Valentin ”Valle” Jovanovic, 
ekonomiansvarig

Viktig info
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Ansvarig utgivare: 
Jonas Sjöberg
jonas.sjoberg@byggnads.se 

ADRESSER
Malmö
Scheelegatan 27
Helsingborg
Måndagsgatan 1
Kristianstad
Lasarettsboulevarden 4A

Telefon: 010-601 10 06
E-post: skane@byggnads.se
Webb: www.byggnads.se/skane

Medlemscenter
Telefon: 010-601 10 00  
E-post: byggnadsnu@byggnads.se 

Byggnads a-kassa 
Telefon: 010-601 18 00

BYGGNADS
SKÅNE
MEDLEMSTIDNING FÖR
BYGGNADS SKÅNE

Välkommen på  
medlemsmöte i din krets
n Restriktionerna har blivit lättare så en del kretsar har börjat med 
fysiska möten igen men erbjuder fortfarande möjligheten att delta 
digitalt. Mer information finns på hemsidan, byggnads.se/skanemoten.

KRETSMÖTEN
KRETS ETTTVÅFYRA
Christoffer Lindal-Strand
christoffer.lindal86@gmail.com

KRETS HELSINGBORG
Kim Thomsen, 070-759 55 51
kim.thomsen@telia.com

KRETS LUNDABYGDEN
Charlie Håkansson,
charliehakansson@hotmail.com

KRETS MALMÖ 
16 september kl 16.30
Malmö Folkhögskola
Anmälan: byggnads.se/skanemoten

Christian Jönsson,
chris81@live.se

KRETS MITT I SKÅNE
Håkan Andersson 073-333 94 30
hakan.andersson3@peab.se 

KRETS SKÄLDERVIKEN
Mats Preutz, 0734-22 20 01
mats.munka@telia.com

KRETS SNAPPHANARNA
Tommy Håkansson,
tommy3552@icloud.com

KRETS SVALAN
21 september kl 17.30
Folkets Hus, Landskrona
Anmälan: byggnads.se/skanemoten

KRETS SYDKUSTEN
Rickard Axtelius 070-249 10 06
kretssydkusten@gmail.com

KRETS SÖDERSLÄTT
Marcus Jönsson, 070-825 37 64 

KRETS SÖDERÅSEN
Bengt Nilsson, 
nilssonb331@gmail.com

KRETS ÖSTERLEN
Björn Andersson, 070-663 33 42
bjorn@tomelilla.nu

ÖSTRA KRETSEN
Jörgen Svensson, 0708 37 89 28.
kulstyving@gmail.com

BYGGNADS PENSIONÄRER
7 september kl 14.00
Folkets Hus i Malmö 

n När det här numret gick till 
tryck hade en del kretsmöten 
redan varit. Vi lägger ut datum på 
www.byggnads.se/skanemoten 
så snart dom är satta så håll ukik 
där!

BYGGFACKENS S-KLUBB, MALMÖ
Torsdagen 14 oktober kl 18.00
Annexet, Scheelegatan 27, Malmö
Välkomna på medlemsmöte med 
Byggfackens S-klubb, Malmö.
Gäst på mötet är Ilmar Reepalu.
Alla som är intresserade av att 
lyssna till Ilmar och ställa frågor 
är hjärtligt välkomna!

MEDLEMSAVGIFT
Om du blir arbetslös är det viktigt 
att meddela oss annars kommer 
du att betala din medlemsavgift 
enligt tidigare inlämnad inkomst.  
Du kan få nedsatt avgift:
u Om du blir arbetslös en hel  
kalendermånad.
u Om du blir sjuk, är föräldra-
ledig, studerar eller deltar i en 
arbetsmarknadsutbildning.
u Om du blir pensionär eller 
får aktivitetsersättning för 
deltid.
u Om du deltar i militär  
grundutbildning.

OBS! Det är medlemmens eget 
ansvar att meddela föränd-
ringar, det är därför viktigt att 
du ringer eller mailar regionen. 

Nytt sätt att anmäla 
sig till kretsmöten!
Nu gör du det enkelt på 

byggnads.se/skanemoten


