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gemensamt få bort kriminella före-
tag från branschen men vi behöver 
även få med våra politiker i den 
kampen. Vi kämpar, men kan inte 
göra det ensamma! n

SAMARBETE MOT ARBETSLIVSKRIMINALITETEN
REPRESENTANTER från Skåne, 
Köpenhamn och Oslo (via länk) 
samlades under en heldag för att 
byta erfarenheter med varandra 
i kampen mot arbetslivskrimina-
liteten. Problemen som de olika 
länderna står inför är skrämmande 
lika. Fusket breds ut mer och mer 
i alla tre länderna och 
tillvägagångssättet 
har många likheter. I 
vissa fall kan man följa 
pappersspåren och se att 
det faktiskt är samma fö-
retag som har haft jobb i 
till exempel både Sverige 
och Danmark.

GENOM att dela med sig av hur 
man jobbar i respektive land får 
man tips och råd på hur man kan 
komma åt banditerna. En del är 
handfasta tips medan andra saker 
kräver förändringar i hur myndig-
heter samarbetar och ibland även 
i landets lagstiftning. Alla är eniga 
om att politikerna måste vakna och 

börja samarbeta i frågan – oavsett 
politisk färg! 

DANMARKS Palle Bisgaard från 3F 
visade bland annat en kort doku-
mentär som dom gjort om ett fall. 
Norges Lars Mammen från Fair Play 
Oslo var med på länk och berättade 

om olika fall de arbetat 
med. Han gjorde också 
kopplingen att företag 
som fuskar med pengar 
också fuskar med säker-
heten och visade bilder 
från arbetsplatser där det 
bla skett en dödsolycka. 
Sverige hade bjudit in 
Luciano Astudillo från 

Malmö Stad som berättade om sitt 
arbete med att bilda en Task force 
och från Byggnads Skåne fanns 
Ida Bornlykke, Johan Dahlberg och 
Christer Jan för att berätta om Ord-
ning och Reda-projektet.

SAMARBETET mellan ländernas 
fackföreningar ger energi för att 

”Vi måste få
politikerna att

förstå. 
Fackförbund
kan inte göra

det ensamma !”

På plats i Malmö fanns bland annat representanter från danska 3F, Byggefagenes Samvirke, Rør&Blik, SEKO, 
Malerne, Byggnads Skåne och på länk från Oslo; Fair Play Oslo och Bygningsarbeidernes fagforening.

Tack vare tekniken kunde våra 
kamrater i Norge vara med på länk.



NÄR skåningar, danskar och 
norrmän samlades för att prata 
arbetslivskriminalitet fick de 
även ett digitalt besök av Vasyl 
Andreyev. På länk från Ukraina 
delade Vasyl med sig av hur 
vardagen i Ukraina ser ut och 
vilka utmaningar dom som 
fackförbund står inför.

CHRISTER Välivaara, som arbetar 
med Byggnads internationella 
frågor, har sedan februari haft 
regelbunden kontakt med 
Vasyl. När han har tillgång till 
el och wifi vill säga. Han har 
tidigare berättat om problem 
med tillgång till rent vatten och 
mat. Sen en tid tillbaka är även 
el och gas en del av problemen. 

PROFBUD har svårt att få 
kontakt med sina medlem-
mar, många har lämnat 
landet eller befinner sig 

mitt i kriget. Några kan även ha 
avlidit i ryssarnas attacker. 

TROTS alla motgångar så kämpar 
Profbud på och planerar framåt. 
När vi frågar hur vi konkret 
kan hjälpa dom berättar han 
om utbildningar som håller på 
att starta. En sorts kort intensiv-
utbildning för att kunna bygga 
upp sitt land igen. Lära sig att 
byta en glasskiva, sätta ihop av-
loppsrör. Enkla men livsviktiga 
saker. Vasyl säger ödmjukt att 
lite pengar till det skulle vara 
till hjälp. För att kunna köpa 
material, verktyg, kanske en 
kaffe och macka till de som går 
utbildningen.

NÄR han får frågan vad han 
önskar sig till jul kommer svaret 
direkt - Victory! n

Swisha ett bidrag till Byggnads interna-
tionella solidaritetsfond: 123 658 26 47
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Nu behöver vi 
styrkan i många!
Julen står runt hörnet och det 

gör även avtalsrörelsen. Du 
som läser det här är redan medlem 
i Byggnads och det ska du ha ett 
stort TACK för! Vår styrka är våra 
medlemmar och tack vare en stor 
medlemskår har vi lyckats driva 
igenom våra krav genom åren. Saker 
som vi ser som självklart - som 
bodar, reseersättning och ATF, har 
dom som kom före oss kämpat för.

VARJE avtalsrörelse är en fajt för att 
få igenom nya krav men även för 
att få behålla det vi redan har. Vår 
motpart skulle tex. gärna slippa 
betala reseersättning om de kunde. 
Den här avtalsrörelsen som vi har 
framför oss kommer att bli extra 
tuff. Som alla vet så har priser på det 
mesta ökat, det vi kallar inflation. 
Motparten säger att de inte har råd 
med avtalshöjningar men det köper 
inte vi.

FÖR att få igenom våra krav och se 
till att inget tas ifrån oss så måste vi 
se till att ha en stor och stark medlems-
kår bakom oss. Vårt främsta vapen 
är hotet om strejk men det kräver att 
vi är tillräckligt många - annars har 
en strejk ingen effekt! Du är redan 
medlem men vi behöver vara fler. 
Om alla medlemmar värvar vars en 
ny medlem växer vår medlemskår 
till det dubbla! Så fråga kollegor som 
inte är medlemmar om det inte är 
dags att bli medlem? Vi behöver alla 
för att stå starka i avtalsrörelsen!

Jag passar på att önska alla 
en god jul och ett riktigt 
gott nytt år!!
Jonas Sjöberg

RAPPORT FRÅN UKRAINA
Byggnads har samarbetat med ukrainska byggfacket Profbud 
sedan 2007. Facket har haft stor betydelse för den demo-
kratiska utvecklingen i Ukraina och stödet från Byggnads 
och det globala bygg- och träfacket BWI har varit viktigt. 
Sedan Ryssland invaderade Ukraina 24 februari 2022 har vi 
haft kontakt med Vasyl Andreyev, ordförande för Profbud.

Till vänster, Christer Välivaara, Byggnads, och till höger, Vasyl Andreyev, 
ordförande för det ukrainska Byggfacket Profbud.



REDAN under Skyddsombuds-
dagarna blev de diskussioner 
om årets tema: Psykosocial 
Arbetsmiljö. Under en hel-
dag träffas skyddsombuden 
och förbereder sig inför vecka 
43 som är en viktig vecka för 
arbetsmiljöarbetet. Tidigare har 
teman varit tex ställningar eller 
vibrationsskador. Saker som är 
lätta att se brister i och som alla 
förstår. När det handlar om hur 
vi mår psykiskt blev det helt 
plötsligt nya frågeställningar.

FLERA skyddsombud lyfte frågan 
om hur man hanterar en kollega 
som öppnar upp sig och berättar 
att hen har det tufft. Att ställa 
frågan kanske inte är så svårt 
men vad gör man sen? Det blev 
många bra diskussioner och man 
fick även fakta kring vad som 
gäller enligt lagen och vad som 
är arbetsgivarens ansvar.

UNDER själva Arbetsmiljöveckan 
när skyddsombud och Regionala 
skyddsombud (RSO) är ute på 
arbetsplatser och fyller i check-
listor insåg man att det inte var 

lika lätt att komma in och ställa 
frågor om den psykosociala 
arbetsmiljön som det är att fråga 
om tex asbest och damm. Det här 
årets frågor riktade sig mer till 
arbetsledare än till arbetstagarna. 
Men trots att det inte fylldes i 
lika många checklistor blev det 
många bra samtal och en hel del 
uppmärksamhet i medierna i 
hela landet. n

Läs mer eller se webbinarier om 
psykosocial arbetsmiljö på:
byggnads.se/arbetsmiljoveckan2022. 
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ARBETSMILJÖVECKAN 2022 VAR 
EN UTMANING - TUNGT TEMA!

GÖR BYGGNADS ÄNNU STARKARE!
Inför avtalsrörelsen 2023 är det extra viktigt att vi har så många 
medlemmar som möjligt. Berätta för dina arbetskamrater om 
varför det är viktigt att vara medlem i Byggnads. För varje person 
som du värvar, får du ett superpresentkort på 200 kronor som 
tack!

Din arbetskamrat betalar bara 100 kronor i månaden de tre 
första månaderna. Använd QR-koden eller gå in på:

www.byggnads.se/bli-medlem. Där skriver du 
även in ditt personnummer för att få ett present-
kort på 200 kronor.

LÄS AV KODEN MED MOBILKAMERAN
FÖR ATT SKRIVA IN EN NY MEDLEM.
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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 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 HELSINGBORG
Årsmöte: 26 januari kl 17.30
Kim Thomsen, 070-759 55 51
kim.thomsen@telia.com

KRETS LUNDABYGDEN
Charlie Håkansson,
charliehakansson@hotmail.com

KRETS MALMÖ 
Årsmöte: 31 januari kl 17.30
Christian Jönsson,
chris81@live.se

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

KRETS SKÄLDERVIKEN
Årsmöte: 25 januari kl 18.30
Mats Preutz, 0734-22 20 01
mats.munka@telia.com

KRETS SNAPPHANARNA
Tommy Håkansson
tommy3552@icloud.com

KRETS SVALAN
Årsmöte: 19 januari kl 17.30
skane@byggnads.se

KRETS SYDKUSTEN
Årsmöte: 31 januari kl 17.30
Rickard Axtelius, 070-249 10 06
kretssydkusten@gmail.com

KRETS SÖDERSLÄTT
Marcus Jönsson, 070-825 37 64 

KRETS SÖDERÅSEN
Årsmöte: 26 januari kl 17.30
Bengt Nilsson, 
nilssonb331@gmail.com

KRETS ÖSTERLEN
Årsmöte: 25 januari kl 17.30
Björn Andersson, 070-663 33 42
bjorn@tomelilla.nu

ÖSTRA KRETSEN
Årsmöte: 24 januari kl 18.00
Jörgen Svensson, 0708-37 89 28.
kulstyving@gmail.com

NÄTA-TRÄFF
Kom och träffa andra kvinnliga 
byggnadsarbetare! Det bjuds på 
mat och pratas om kommande 
aktiviteter. Läs mer på:
www.byggnads.se/nataskane
Där lägger vi ut mötestider men vi 
skickar också en inbjudan till alla 
kvinnliga medlemmar.

BYGGNADS PENSIONÄRER
Vi har två pensionärsklubbar i 
Skåne. En i nordvästra Skåne och 
en i Malmö-området.
Årsmöte Malmö: 17 januari kl 14.00
Årsmöte NVS: kallelse skickas ut, 
datum ej satt än.

n När det här numret gick till 
tryck var inte alla mötesdatum 
bestämda. 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. 

RÄTT KONTAKTUPPGIFTER?
Får du inga inbjudningar till

möten? Det kan bero på att vi 
har fel kontaktuppgifter till dig. 

Gå in på www.byggnads.se/
minasidor och kolla att det står 
rätt så du inte missar något kul!


