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”Jag drömmer
om en arbetsplats
fri från olyckor
och skador.
Där arbetarna mår
bra och behandlar
varandra med
respekt.”
Sandra Danielsson
Ventilationsmontör
och skyddsombud

BYGGNADS I FRAMTIDEN
Nu börjar arbetet med att ta fram Byggnads vision
för år 2030 och vi behöver allas hjälp. Hur vill du att
Byggnads ska se ut 2030? Vad kan göras bättre?
Vad gör man bra idag? Vad kan man sluta med?
FRÅN MARS fram till nästa
vår pågår arbetet med att
ta fram mål och visioner
för Byggnads 2030. Vi vill
få svar på vad Byggnads
behöver göra och vara år
2030? Vi vill att medlemmarna ska berätta vad
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de tycker är viktigt att
vi fokuserar på. Det kan
handla om sådant vi redan
gör och som fungerar, nya
saker som skulle vara bra
att börja göra eller kanske
saker vi ska sluta göra.
Vi vill ha hjälp från våra

medlemmar att tänka nytt
och rusta oss för framtiden. Det har skickats ut
enkäter och vi kommer att
hålla workshops och ha
medlemspaneler. Det här
är medlemmarnas chans
att hjälpa till att forma sitt
fackförbund. Allt man
behöver veta finns på
hemsidan. Gå in på www.
byggnads.se och klicka på
Byggnads2030. n

Vi ses väl
på 1 maj?

V

i närmar oss en av den fackliga organisationens viktigaste
dagar - 1 maj! Är det något vi
lärt oss under pandemin så är det
vikten av att hjälpa varandra, att
handla till äldre som är i riskgrupp
eller att ringa en extra gång till
någon som är ensam och isolerad.
Den solidaritet och gemenskap som
finns i samhället och som visat sig
under pandemin är samma gemenskap och solidaritet som den
fackliga rörelsen bygger på. Vi blir
starkare tillsammans och vi behöver varandra för att åstadkomma
förändringar och förbättringar.
PÅ 1 MAJ står vi tillsammans och
kräver förbättringar i vårt samhälle, i vårt land. Förra året och i år
gör vi det digitalt men det är ändå
lika viktigt att vi höjer våra röster
gemensamt och kräver förbättring.
I år är budskapet ”Välfärden först!”.
Det handlar om mer resurser i
sjukvården och i skolan, två platser
vi alla passerar en eller flera gånger
i livet. Som byggnadsarbetare är
tyvärr risken att behöva vård för
tex arbetsskador och arbetsolyckor
större än för andra yrkesgrupper
och då vill vi att den vården ska
vara den bästa man kan få!
Jag hoppas att ni gör Byggnads
sällskap på facebook 1 maj! Tillsammans är vi starka, stolta och trygga!
Upp till kamp för ett
rättvisare samhälle!
Jonas Sjöberg

JONAS SJÖBERG
ORDFÖRANDE
BYGGNADS SKÅNE
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Eva Lindbro

Ann-Sofie Garsén

Mikael Malm

Christian Ljungdell

Nya ansikten
bland personalen

Under våren har vi fått några nya kollegor och en
av våra vikarier har fått en fast tjänst. Vi hoppas
att alla fyra kommer att trivas hos oss.

F

örst in var Eva Ragnarsdotter
Lantz Lindbro som började
hos oss 12 januari. Eva kommer från fackförbundet ST där hon
varit ombudsman i 19 år. Eva ser
på sin nya tjänst som enhetschef
hos Byggnads Skåne som både
spännande och utmanande.
– Min bild är att Byggnads har bra
värderingar och hjärtat på rätta
stället, säger hon.

DEN SOM egentligen inte är ett nytt
ansikte är Mikael Malm. Han har
varit inne på ett vikariat sen förra
våren och valde att söka ombudsmannatjänsten som utlystes i
vintras - och fick den!
– Jag trivs ofantligt bra i Byggnads
och gillar den framåtanda som finns
i förbundet, berättar Mikael när
han får frågan om varför han sökte
tjänsten.

NÄSTA NYA ansikte var Ann-Sofie
Garsén som började 1 mars. Hon
har ett långt CV med många olika
erfarenheter. De senaste sju åren
har hon jobbat som ombudsman på
Socialdemokraterna i Skåne.
– Det ska bli oerhört spännande att få
vara med på den resa som Byggnads
Skåne nu har påbörjat, berättar
Ann-Sofie och tillägger att hon
särskilt ser fram emotatt få
lära känna både nya kollegor
och en ny organisation.

SIST IN BLIR Christian Ljungdell
som börjar 7 juni. Han är snickare
och har jobbat på Skanska. Den senaste tiden har han varit tjänstledig för studier och kommer till oss
med nya tankar och idéer. Christian har även stor erfarenhet av det
fackliga arbetet eftersom han bland
annat har suttit i regionstyrelsen,
regionfullmäktige och varit MB.
– Det ska bli både kul och utmanande
att börja på Byggnads Skåne, säger
Christian. n

Digitalt årsmöte
utan tekniska
problem
Byggnads Skånes årsmöte blev digitalt pga
pandemin. Med samtliga
ledamöter uppkopplade
från hela Skåne kunde
man genomföra årsmötet utan större tekniska
problem.
ÅRSMÖTET inleddes av Byggnads
Skånes ordförande Jonas Sjöberg
som höll en parentation (minnestal)
över de 124 byggnadsarbetare som
gått bort under 2020. Fem av dem
nämndes vid namn eftersom de vigt
stora delar av sitt liv till den fackliga
rörelsen. Parentationen avslutades
med en tyst stund.
Årsmötet hade bjudit in Lars Hildingsson, andre förbundsordförande på Byggnads. Lars pratade om
vilken kämpaanda Skåne alltid haft
och berättade en del om projektet
Byggnads 2030 som just dragit
igång.
EFTER ATT röstlängden fastställts så
började man gå igenom dagordningen då man bland annat presenterade den ekonomiska berättelsen och
revisionsberättelsen, följt av beslut
om styrelsens ansvarsfrihet. Listan
på nomineringar till olika uppdrag
var lång men valberedningen hade
förberett väl så det flöt på bra.
Sista punkten för mötet var att boka
in resterande möten under 2021. Det
kommer att bli ett extra regionsfullmäktige 28 oktober för att hantera
frågor kring Kongressen 2022 (motioner och kongressombud). Årets
budgetmöte kommer att hållas 2
december. n

VARFÖR FIRAR VI 1 MAJ?
FÖRSLAGET att 1 maj skulle bli arbetarrörelsens högtidsdag kom från
de amerikanska arbetarna. Till den
stora arbetarkonferensen i Paris 1889
sändes en delegation från USA som
tog upp idén till en gemensam manifestationsdag. Där bestämdes att
redan nästa år, 1890, skulle 1 maj firas
med ordnade och värdiga demonstrationer. Kravet var gemensamt;
8 timmar arbete. 8 timmar fritid. 8
timmar sömn.
DET FÖRSTA svenska demonstrationståget som avgick 1890 organiserades av Hjalmar Branting (senare
socialdemokratisk statsminister)
tillsammans med bl.a. tidningen
Socialdemokraten. Att detta skulle
komma att betraktas som samhällsomstörtande och väldigt revolutionärt av de borgerliga var de fullt
medvetna om. Men samtidigt visste
de att stadens arbetare skulle ställa
upp eftersom arbetarna hade fått
en insikt om vad gemenskap och solidaritet innebar för dem själva.
Manifestationen behövde
därför bli en mäktig kraftsamling som skulle bidra till
att öka sammanhållningen
inom arbetarklassen, som
nu började sin långa kamp för
mänskliga rättigheter.
DEN BORGERLIGA delen av svenska
folket hade många orsaker till att
försöka stoppa folkets vilja att öppet
visa vad de tyckte. Man visste att
arbetarklassen hade det knapert och
var mer eller mindre lottlösa. De

människorna skulle ge allt sitt stöd
till att demonstrationstågen skulle
genomföras. Det här var ett stort steg
för arbetarklassen. Ett sätt att äntligen få göra sina röster hörda.
DET DRÖJDE ända fram till 1938 innan
1 maj blev röd även i almanackan.
Innan det hade folk varit tvungna
att ta ledigt och gå miste om en hel
dagslön.
MÅNGA MÄNNISKOR har betalt
ett högt pris i kampen om bättre
arbetsförhållanden, mänskliga
rättigheter, yttrandefrihet och saker
som vi tar för givet som 40-timmars
arbetsvecka eller 5 veckor semester.
1908 bar en ung pojke ett plakat
med orden ”Ner med tronen, altaret
och penningpåsen”. Det kostade honom 300 kronor i böter vilket var en
mindre förmögenhet 1908.
ÄVEN OM VI kan skriva (nästan)
vad vi vill på våra plakat idag och
känner att vi har kommit
långt sen 1890 så finns det
fortfarande saker i vårt
samhälle som kan förbättras. Årets budskap är
Välfärden först! Ingen har
väl missat de brister som
har visat sig under pandemin
och i år ska vi höja våra röster och
kräva en bättre välfärd åt oss alla!
PANDEMIN hindrar oss från att marschera gemensamt men vi ses digitalt på vår facebook så håll utkik
där. Hoppas du gör oss sällskap! n
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Välkommen på
medlemsmöte i din krets
n Under cornoakrisen är det många kretsmöten som riskerar att bli
inställda. Kontakta din krets innan du går på ett möte. Mer info finns på
hemsidan, byggnads.se/skanemoten.

KRETSMÖTEN
KRETS ETTTVÅFYRA
Fredrik Alm, 072-729 10 14
fredrik.alm@byggnads.se

KRETS HELSINGBORG
Kim Thomsen, 070-759 55 51
kim.thomsen@telia.com
KRETS LUNDABYGDEN
Charlie Håkansson,
charliehakansson@hotmail.com
KRETS MALMÖ
Christian Jönsson, chris81@live.se
KRETS MITT I SKÅNE
Håkan Andersson 073-333 94 30
chmandersson@telia.com
KRETS SKÄLDERVIKEN
Mats Preutz, 0734-22 20 01
mats.munka@telia.com
KRETS SNAPPHANARNA
Tommy Håkansson,
tommy3552@icloud.com
KRETS SVALAN
Vakant
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
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Nytt sätt att anmäla
sig till kretsmöten!
Nu gör du det enkelt på
byggnads.se/skanemoten

BYGGNADS PENSIONÄRER
Alla möten är inställda tills vidare
på grund av Corona.

n När det här numret gick till
tryck var inga mötesdatum
bestämde. Vi lägger ut datum på
www.byggnads.se/skanemoten
så snart dom är satta.

BYGGNADS
SKÅNE

MEDLEMSTIDNING FÖR
BYGGNADS SKÅNE

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
tel 010-601 10 00
byggnadsnu@byggnads.se
Byggnads a-kassa
Telefon: 010-601 18 00

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 föräldraledig, 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 förändringar, det är därför viktigt
att du ringer eller mailar
regionen.

