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PENSIONÄRERNAS ÅRSMÖTE I MARS. Roland Wiking var inbjuden till Byggnads Skånes pensionärsklubbs
årsmöte i Malmö för att berätta om vad som är på gång inom Byggnads.

Våra pensionärer är värda mer
Ingen kan mer om arbetarrörelsens kamp än våra pensionärer. De kan berätta om hur byggena såg ut när de
var unga och började i branschen. Om urusla arbetsvillkor och farliga arbetsplatser. De kan också berätta
om hur de kämpat för att få till de avtal, regler och lagar
som vi har idag.
NÄR Roland Wiking, avtalsan8 av 10 byggnadsarbetare äter
svarig på Byggnads Skåne, besmärtstillande för att klara
söker pensionärernas årsmöte
av att jobba. Vi vet att många
behöver han inte beskriva hur
desperat kämpar för att kunna
livet efter pension ser
jobba ända fram
”Det är viktigt till 65 år medan
ut. I salen framför honom sitter pensionerade
med en trygg andra får ge upp
byggnadsarbetare och
tidigare. Därför
pension och
deras fruar. Alla vet hur
är ett av Bygglivet som pensionär är.
nads krav på
en hel kropp
inför
efter ett långt politikerna
BYGGNADS har sen ett
valet i september
arbetsliv!”
år tillbaka kört kamatt ordna det
panjen Knegarpension
bättre för dom
för att belysa pensionsfrågan
som sliter ut sina kroppar i
inför kommande val. Vi vet att
förtid.
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BYGGNADSARBETARE börjar ofta jobba
direkt efter gymnasiet. Efter 40 år i branschen är man ungefär 60 år. En akademiker
börjar i snitt vid 27 år. Efter 40 år är hen
67 år. Den nya pensionsåldern föreslås bli
just 67 år. Det stämmer bra för en akademiker men innebär nästan 50 år i ett fysiskt
slitsamt jobb för byggnadsarbetare - så kan
vi inte ha det!
PENSIONÄRERNA nickar och håller med när
Wiking berättar
om Byggnads
krav på ett nytt
pensionssystem
som tar hänsyn till
alla arbetstagare
- akademiker och
knegare!
Läs mer om alla
våra krav inför
valet på:
www.byggnads.se/ Roland Wiking, avtalsansvarig
val2022 n

Våra kollegor bygger
skyttegravar

U

krainas byggnadsarbetare
bygger skyttegravar och
krigar för att försvara sitt land
mot Putins invasion. Livet förändrades över en natt för folket i Ukraina.
Vi på Byggnads har sedan 2008
haft en nära kontakt med Ukrainas
byggfack Profbud. Dom har haft
stor betydelse för den demokratiska
utvecklingen i Ukraina och stödet
från Byggnads har varit viktigt.
BYGGNADS har sedan 1989 en solidaritetsfond för att förbättra arbetsvillkoren för byggnadsarbetare
världen över. Just nu går de bidrag
som kommer in till Ukraina för att:
s Ge humanitärt stöd, kläder, filtar,
mat m.m.
s Ge stöd för att hitta boende under
och efter attackens härjningar.
s Ge stöd för att återuppbygga det
ukrainska byggfacket Profbud och
dess förtroendevalda.
Vill du bidra så swisha till Byggnads
internationella solidaritetsfond:
123 658 26 47.
ANLEDNINGEN att vi i Byggnads även
jobbar internationellt är för att det
är så många länder som saknar
den demokrati som vi tar för given.
I maj har vi kongress, vilket är
Byggnads högsta beslutande organ,
där motionerna kommer från våra
medlemmar.
NÄSTA år är det dags för avtalsrörelsen och även där bygger våra krav
på medlemmarnas motioner. Att
som medlem kunna vara delaktig är
grunden i en demokratisk organisation - och
i ett land! Vi är lyckligt
lottade som får göra
våra röster hörda,
det får vi aldrig
glömma!
JONAS SJÖBERG
ORDFÖRANDE
BYGGNADS SKÅNE
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BYGGNADS SKÅNE VALDE NY
VICE ORDF PÅ ÅRSMÖTET
Det märks att folk är glada att kunna ses igen efter pandemin. Stämningen var god på Byggnads Skånes årsmöte där en hel del val skulle genomföras.

N

iclas Svanberg som varit vice
ordf i 6 år hade valt att inte
ställa upp för omval. Till
hans efterträdare valde årsmötet
Bennet Justusson, 46-årig snickare
från Helsingborg. Bennet har suttit
i regionstyrelsen sen Byggnads
Skåne bildades 2012 när Byggnads
Syd och Byggnads Södra Skåne
slogs ihop. Jonas Sjöberg, Byggnads
Skånes ordf sen 2014, valdes om på
ytterliggare 4 år.

Bennet Justusson, nyvald vice ordf, och
Jonas Sjöberg, omvald ordf.

GÄST PÅ ÅRSMÖTET
– Fler arbetare i riksdagen! Det var
ett av riksdagsledamoten Annelie
Karlssons (S) budskap när hon var
gäst på Byggnads Skånes årsmöte.
ANNELIE pratade om varför det
facklig-politiska arbetet är viktigt
och det märks att frågan engagerar
henne. Hon har själv sin bakgrund
inom fackförbundet Handels och
vet av egen erfarenhet att det är
svårt att åstadkomma förändringar
om fackförbund och politiker
inte samarbetar. Vi som fackförbund kan inte förändra
lagar men vi kan uppmärksamma våra politiker på de

problem som finns. Men det förutsätter att det finns politiker som
lyssnar på oss och det var Annelies
poäng.
– Det behövs mer vanligt folk i politiken som driver våra frågor! Hon
berättade att hon ibland hör kommentarer om att det är bättre med
akademiker som har läst juridik,
statsvetenskap, med mera, i politiken. Att dom skulle göra ett bättre
jobb än ”arbetare”. Annelies uppfattning är en annan:
– Jag är helt säker på att akademiker
kan mycket mindre om arbetslivskriminalitet, arbetskraftsinvandring,
fattigpensioner, arbetsmiljöproblem
och hyvling än vad arbetare gör. Hon
tillägger att visst behövs akademiker också men det är viktigt att vi
har våra egna i de politiska rummen.
HON pekar ut Byggnads Skånes
riksdagskandidat, Roland Wiking,
som står längst bak i lokalen och
säger skämtsamt: – Skicka Rolle till
riksdagen så slipper ni honom i Skåne!
Även om stämningen är glad och
skämtsam så finns det ett allvar
bakom det. Mandatperioden har
varit tuff för Socialdemokraterna
med endast 100 mandat av de totala
349 riksdagsmandaten.
ANNELIE avslutar med en uppmaning:
– Hur många mandat vi går in med
avgör hur bra utgångsläge vi har för
att få igenom våra förslag – glöm inte
det den 11 september! n

Rädd för att behöva byta yrke när
händerna är trasiga vid 36 års ålder

Jakob Riddar från Arbets - och miljömedicin Syd

FOKUS PÅ VIBRATIONER

I mars hölls en vibrationskonferens
för att tillsammans få ner antalet
vibrationsskador i branschen.
Byggnads Skåne, Byggföretagen,
Ahlsells, Arbets - och miljömedicin
Syd, JSB, Bosch, Hikoki och Hilti
samlades för att gemensamt hitta
vägar framåt.
JAKOB från Arbets - och miljöcentrum Syd inledde med att berätta
om de skador som vibrationer kan
ge. Han poängterade flera gånger att
det måste upptäckas i tid och därför
är medicinska kontroller väldigt
viktigt. Efter Jakob delade de andra
med sig av sina erfarenheter, vad
som funkat, hur man har ändrat
rutiner och framför allt hur man
tänkt om.
VERKTYGSTILLVERKARNA berättade
om skillnader i sina maskiner, om
vilka maskiner som är mest lämpliga och hur dom tänker framåt för att
utveckla nya och mindre vibrerande
maskiner.
Vid dagens slut sammanfattade
man de tankar och funderingar som
kommit fram:
aSe över verktygen - vilka vibrerar
mest?
aHyr verktyg istället för att köra slut
på dom. Slitna verktyg vibrerar mer!
aArbetsrotera så att händer, armar
och kropp inte utsätts av samma sak
under längre tid.
aLär dig mer om vibrationer och
vibrationsskador. Kunskap är makt!
TA DEL AV HELA KONFERENSEN PÅ
BYGGNADS SKÅNES YOUTUBE:
www.youtube.com/channel/UCID9_
z4Cb6E6erQtmO6-q8w

Andre är snickare och har
jobbat sen han var 19 år. Han
älskar sitt jobb men nu är han
rädd att han kanske tvingas
byta yrke.
FÖR några veckor sen körde Andre
med en padda. Han fick lite ont men
tänkte inte mer på det. Men sen, helt
plötsligt, hände något med fingrar
och handled. Han får som kramp
och händer och fingrar låser sig.
Smärtan är hemsk. Det finns inget
annat att göra än att vänta tills det
släpper. På nätterna kan han vakna
av domnade händer och stickningar
i fingrarna. Andre har varit på företagshälsan och där sa dom att det är
karpaltunnelsyndrom och att han
behöver en operation.
DET är inte de fysiska problemen
som är värst för Andre. Det är
rädslan över att kanske inte kunna
fortsätta som snickare. Han älskar
sitt jobb, skapandet, att bygga upp
något och även kollegorna, tugget i
boden och kamratskapet. Vad ska
han göra annars? Han har jobbat
sen han var 19 år och visst har han
hört talas om vibrationsskador och
förslitningar. Äldre kollegor som
gått i pension utan att längre kunna
höja armarna över axlarna. Trots det
har han tänkt: ”Det händer inte mig”.
Han ångrar att han inte tänkte efter
mer innan. Inte arbetsroterade. Tog
det verktyg som låg närmast. Inte
använde den där vibrationsstickan

Under intervjun krampar Andres hand
och han kan inte räta på fingrarna.

utan lät den ligga kvar i bilen. Andre
konstaterar att det är lätt att vara
efterklok. Han har fått sig en rejäl
tankeställare och vill dela med sig
så att andra inte hamnar i samma
situation.
– Det är tufft att inte kunna prestera
som man brukar för att det gör så ont,
berättar han. – Man känner att man
ställer till det för resten av laget. Nu
väntar ett besök på vårdcentralen
för att se om det blir operation. Sen
är det även viktigt att han får det
klassat som en arbetsskada ifall att
det blir bestående men. Det är en
tuff tid han har framför sig när han
väntar på besked men han är helt på
det klara vilket budskap han har till
alla kollegor: – Börja tänka och jobba
rätt! Inga pengar är värt det här, säger
han och visar upp sina krampande
händer. n

AVTALSRÖRELSEN 2023 HAR BÖRJAT
TIDEN går fort och nu är det snart
dags för avtalsrörelse igen. 1 april
öppnade motionsskrivningen och
precis som när det gäller kongressen så är det era motioner som
ligger till grund för arbetet.
FUNDERA på vad du som medlem
har för förslag på förändringar i

din arbetssituation.
Snacka med kollegorna, diskutera och
skriva en motion. Motionsskrivningen är öppen fram tills 10 okt.
Följ upp din motion med att gå
på kretsmöte och se till att den
röstas fram. Läs mer:
www.byggnads.se/avtal2023
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Välkommen på
medlemsmöte i din krets
n Varje medlem tillhör en krets och din bostadsort avgör vilken krets
som är din. Är du osäker så finns det mer information på hemsidan;
www.byggnads.se/regioner/skane/medlem/medlemskretsar/

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

KRETS ÖSTERLEN
Björn Andersson, 070-663 33 42
bjorn@tomelilla.nu
ÖSTRA KRETSEN
Jörgen Svensson, 0708-37 89 28.
kulstyving@gmail.com

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
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
2 maj kl 17.00
Folkets Hus, Landskrona
skane@byggnads.se
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
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FISKEDAG 3 SEP FÖR
HELA FAMILJEN!

Boka in 3 sep i kalendern
redan nu för att inte missa
fiskedagen. Vi ses från kl 9 vid
Sallerupsdammarna. Har du
inget eget spö kan man låna
på plats. Kl 12 grillar vi korv
och delar ut priser. Kostnadsfritt för alla Byggnads Skånes
medlemmar med familjer.
Anmälan senast 29 aug till
skane@byggnads.se eller
010-601 10 06.

BYGGNADS PENSIONÄRER
Medlemsmöte 2022
10 maj kl 14.00
Folkets Hus, Malmö

n När det här numret gick till
tryck var inte alla 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
Telefon: 010-601 10 00
E-post: 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.

