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EN MURARES DRÖM?
Vi fick ett tips att det pågick ett väldigt speciellt bygge i Malmö med mer än 
300 000 tegelstenar. Som gammal murare blev givetvis ordförande Jonas Sjöberg 
nyfiken så vi åkte dit för ett besök. 
Muraren (och revisor i Byggnads Skåne) Pär Göransson 
på Murbolaget visade oss runt på det enorma bygget 
som kommer bli Malmös nya domstolsbyggnad när 
det står klart hösten 2022. Det är en imponerande 
byggnad, även i halvfärdigt tillstånd. Fasaden är tegel 
i botten och går successivt över till glas. Fyra plan med 

en gemensam grund och ovanpå det fem torn gör att 
byggnaden sträcker sig långt upp mot himlen. Se fler 
bilder från det spännande bygget på
www.byggnads.se/skane. n
Tipsa oss gärna om ovanliga byggen! Mejla oss och 
skriv BYGGTIPS i ämnesraden; skane@byggnads.se



JONAS SJÖBERG
ORDFÖRANDE 
BYGGNADS SKÅNE
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Alla förtjänar 
trygghet!
Varje människa förtjänar 

trygghet i arbetslivet och efter 
arbetslivet. Just nu har vi två 

olika hot mot ett tryggt arbetsliv, 
förändringar i LAS och EU-kom-
missionens hot mot våra kollektiv-
avtal! Att förändra i LAS innebär 
att vi riskerar en utsållning av de 
som är äldre, sjuka eller vågar höja 
sin röst mot arbetsgivaren. Alla ska 
kunna känna sig trygga på jobbet 
och inte behöva vara oroliga att bli 
uppsagda. Samtidigt är EU-kom-
missionen i färd med att ändra det 
mest grundläggande på svensk 
arbetsmarknad, nämligen kollektiv-
avtalet som regleras av arbetsmark-
nadens parter. Det är ett system 
som fungerar i Sverige och vi är alla 
överens - från vänster till höger - 
rör inte den svenska modellen!

VI KÄMPAR för att inte förlora den 
trygghet vi har idag och vi kämpar 
för att förbättra det som kommer 
efter arbetslivet - pensionen! Under 
våren har Byggnads dragit igång 
en kampanj för bättre pensioner, vi 
kallar den Knegarpension. Vi som 
sliter på våra kroppar under ett 
långt arbetsliv förtjänar en pension 
som det går att leva på! Gå in på 
www.knegarpension.se och skriv 
under uppropet. Tillsammans ska 
vi sätta press på politikerna för en 
rättvis pension för alla!

Trygghet idag och imorgon - för alla!
Jonas Sjöberg

Byggnads kräver nytt 
pensionssystem!

Det svenska pensionssystemet 
ger för låga pensioner. När 
ATP avskaffades och det nu-

varande pensionssystemet inför-
des utlovades en allmän pension 
på cirka 60 procent av slutlönen. 
På grund av en ökad livslängd får 
de allra flesta inte ut så mycket av 
den allmänna pensionen. Den som 
är född 1953 får ungefär 45 procent 
av sin slutlön i allmän 
pension, och värre kom-
mer det att bli för varje 
årskull.

BYGGNADS har tillsam-
mans med tankesmedjan 
Katalys tagit fram kon-
kreta förslag för ett nytt pensions-
system. Förslaget är baserat på 
bl.a. en Novus-undersökning som 
gjordes i början av 2021. Målet är att 
förslaget om en Knegarpension är 
en val-fråga 2022. Här är förslaget:

1
Kompensation för hårt arbete! 

Är du borta från ditt arbete på 
grund av sjukdom, föräldra-
skap eller arbetslöshet ska din 
pension baseras på din lön och 
inte din tillfälliga ersättning. 

Alla har rätt till en trygg pension, 
även vi som har tunga jobb.

2
Högre pensioner för låg- och 
medelinkomsttagare! Idag har vi 
ett system som är tryggt och för-
utsägbart för staten, men orättvist 
för oss löntagare. Det behövs mer 
pengar i systemet och grundpen-

sionen för låg- och medel-
inkomsttagare måste bli 
högre.
 
FÖR ATT skapa ett system där 
det lönar sig att arbeta, även 
på jobb med låga löner, 
föreslås i rapporten att 

garantipensionen byts ut mot en 
grundpension. Grundpensionen är 
en gemensam pott som är lika stor 
för alla inom samma åldersgrupp 
och blir som en bottenplatta för 
inkomstpensionen.

STÖD vårt upprop för en Knegar-
pension. Målet är att minst 20 000 
skriver under för en rättvis pension 
för oss med tunga jobb! Gå in på 
www.knegarpension.se och 
skriv under du med! n

Fler än åtta av tio byggnadsarbetare över 55 år har 
värk i kroppen. Ändå förväntas vi jobba till 65 – och 
snart ännu längre. Det är varken rätt eller rättvist.

– Pensionsoron är stor ute i landet och den måste alla partier ta på allvar. Vanligt folk vill 
ha ett nytt pensionssystem. Den som arbetat ett helt arbetsliv ska ha rätt till en bra pension, 
oavsett när kroppen säger ifrån, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.
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HAR DU SKICKAT IN 
DIN MOTION?
NU ÄR DET mindre än ett år till nästa 
kongress (19–22 maj 2022) men det 
är fortfarande tid kvar för att skicka 
in motioner. Har du en bra idé så 
skicka in den. Gå in på www.bygg-
nads.se/om-oss/kongress/2022/ 
och följ instruktionerna. Är du 
osäker på hur man gör så ta kontakt 
med din krets så kan ni hjälpas åt 
med formuleringen. Sista dagen att 
skicka in motioner i Skåne är 
17 september 2021. n

Rådgivning med 
Folksam

JONAS SJÖBERG, ordförande för 
Byggnads Skåne, och Ulf Sterner, 
regionchef, Region Bygg Syd på 
Veidekke, möts upp på platsen där 
olyckan skedde. Idag är bygget 
nästan klart och på platsen står en 
ny byggnad. Platschef Niklas Yjord 
berättar om den där dagen för två 
år sen då en kollega nästan miste 
livet. Han förklarar hur det gick till, 
visar hur de stora buntarna med 
armeringsjärn kom i svängning. Det 
var flera faktorer som spelade in och 
orsakade olyckan. Bland annat kom 
inte rätt anordning trots att den var 
beställd. 
Veidekke tog det på största allvar 
och har infört nya rutiner för att en 
liknande olycka aldrig ska ske igen. 
Idag har man Säkra-lyft-rutiner där 
det bland annat ingår en kontroll av 
skicket på lyftanordningen men även 
en kontroll av föraren. Man har dess-
utom infört en lyftsamordnare när 
det finns flera representanter från 
flera verksamheter som är involvera-
de i lyftoperationer. Den personen är 
ansvarig för planering, organisering 
och övervakning av lyftoperatio-
nerna och fungerar som ett stöd till 
platschefen. 

PERSONALEN har börjat utbildas mer 
i säkerhetsfrågor så att alla kan se 
risker innan en olycka sker. Genom 

en app kan alla anställda snabbt göra 
en orosanmälan om man ser något 
som ser riskabelt ut. Ulf Sterner 
poängterar att inga risker är för små 
för att anmäla. 

DET ÄR TVÅ ord som ofta kommer 
upp under samtalet - samarbete och 
kommunikation.
– Vi måste samarbeta. Vi och Byggnads 
behöver hjälpa varandra eftersom vi 
jobbar mot samma mål, säger Ulf.
Han poängterar vikten av att man 
pratar med varandra, rapporterar 
när något är fel eller inte fungerar 
och sprider de positiva erfarenheter 
man gör. Han fortsätter:
– Individer kan göra dåliga omdömen, 
därför är det viktigt att vi ändrar vårt 
beteende. Vi behöver lyfta blicken efter-
som vi ofta blir hemmablinda.

SKYDDSOMBUDEN Tommy och 
Bo-Göran berättar att bara några 
dagar tidigare lyckades man hindra 
en liknande olycka som den för två 
år sen tack vare de nya rutinerna och 
att folk vågade säga stopp när de såg 
risken.

FRÅN BYGGNADS håll välkomnar 
vi allt som gör byggarbetsplatser 
säkrare. Ingen ska skadas eller dö 
på jobbet. Läs mer och se fler bilder 
på www.byggnads.se/skane n

VEIDEKKE HAR TAGIT LÄRDOM 
EFTER ARBETSPLATSOLYCKA

Nu kan du som medlem i Byggnads 
Skåne få en kostnadsfri, digital 
rådgivning med certifierade rådgivare 
från Folksam. På en timme går du 
och Folksams rådgivare igenom dina 
försäkringar, pensioner och sparande 
via videolänk (Teams) på antingen din 
dator eller surfplatta. Det enda man 
behöver ha tillgängligt är sitt Mobila 
BankId. Läs mer på:
www.byggnads.se/radgivningskane och 
boka en tid direkt. n

2019 var ett mörkt år. I Skåne hade vi 22 allvarliga olyckor på 
byggarbetsplatser. En av dem var på en byggarbetsplats i Helsing-
borg där en byggnadsarbetare fick två ton armeringsjärn över sig. 
Mannen hade tur och överlevde och är nu tillbaka på heltid.

Bild från kongressen 2018.
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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 Under pandemin är det många kretsmöten som riskerar att bli 
inställda. Kontakta din krets innan du går på ett möte. Mer information 
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

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.

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


