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När ”duellanterna” är färdiga och krutröken lagt sig 
- vem ska rädda oss då?

Ordförande Byggettan

Johan kommenterar Innehåll

Det finns en del som anser att det är helt 
okej att utländska företag kan hålla lägre 
priser på arbete, samtidigt som de inte 
tror att företagen ska kunna klara kon-
kurrensen när det gäller produktivitet 
och effektivitet. Inom svensk industri 
finns, och har alltid funnits, starka krav 
på just detta. 

Varför tar de för givet att utländska fö-
retag inte kan vara med och konkurrera 
om det? Att säga att utländska företag inte 
kan förstå våra avtal är nedvärderande. 
Skulle de vara dummare än någon annan? 
De som propagerar för en osund priskon-
kurrens har som enda syfte att dra ur 
proppen och därmed starta den neråtgå-
ende spiral som vi så länge varnat för.

I samband med Vaxholmskonflikten för 
fyra år sedan bad 50 personer det lettiska 
folket om ursäkt. Det var företrädare för 
den borgerliga tankesmedjan Timbro 
samt övriga anhängare av alliansens 
politik, som i stora annonser i lettiska 
tidningar ursäktade sig över det svenska 
byggfackets agerande i Vaxholm. Ivrig 
tillskyndare i klagokören var Bo Antoni, 
VDn för arbetsgivarnas organisation 
Sveriges Byggindustrier (BI). 

Kom ihåg, att trots att det lettiska fö-
retaget Laval un Partneri saknade med-
lemskap i arbetsgivarorganisationen, tog 
BI ansvar för den ekonomiska kostnaden 
av den juridiska processen i EU. Vad de 
glömde var att Byggnads agerande var 
helt överensstämmande med svensk 
lagstiftning, svenska kollektivavtal och 
löften av EU vid ett svenskt inträde. 

Jag anser att de ovan nämnda 50 per-
sonernas beteende mot en hel yrkeskår 
byggnadsarbetare, med stöd av den 
svenska regeringen och Sveriges Bygg-
industrier, var oförskämt. Och idag borde 
de verkligen känna skammens rodnad 

när jag konstaterar att Bo Antoni kräver 
att svenska byggföretag måste konkur-
rera på samma villkor som utländska, i 
annat fall tappar vi nödvändig konkur-
rensneutralitet. Vad menar han? Att löner 
ska betalas på 35 kronor i timmen som i 
Vaxholm? Socialbidragskostnader som 
skjuter i höjden? Ungdomar som förhin-
dras en bra lärlingsutbildning?

Kollektivavtal i Sverige har hittills träf-
fats mellan två parter som reglerar arbets-
marknaden. Två parter som möts för att 
bevara respekten till varandra och som 
vårdar fredsplikten. Detta attackeras 
starkt av näringsminister Maud Olofs-
son och av VDn för Svenskt Näringsliv, 
Urban Bäckström. Det kan tyckas som 
om den ömsesidiga respekten bland ar-
betsmarknadens parter i Sverige är satt 
på undantag, eller hur?  

Vad har hänt med den ömsesidiga res-
pekten då begrepp som ”god sed” plötsligt 
hörs under huvudavtalsförhandlingarna 
mellan LO och Svenskt Näringsliv? Hu-
vudavtalet ska ersätta Saltsjöbadsavta-
let och innehåller grundregler för hur 
arbetsmarknadens parter ska bete sig 
mot varandra. 

En av de stora stötestenarna i förhand-
lingarna är konfliktreglerna. För facket 
är olika konfliktåtgärder självklart ett 
oerhört viktigt verktyg. Utan dem rubbas 
balansen i maktförhållandet mellan par-
terna på arbetsmarknaden. Men enligt 
Svenskt Näringsliv måste en stridsåtgärds 
omfattning och syfte stå i proportion till 
effekterna för företag och tredje man. Ar-
betsgivarna vill kunna kräva skadestånd 
om en strejk bryter mot god sed. 

Ingen, som någorlunda följt debatten 
kring Vaxholm, kan idag komma och säga 
att den verklighet som vi från fackligt håll 
varnat för inte håller på att bli verklighet. 

Var gör de som skulle göra gemensam sak 
för att vi skulle vinna både parlamentsval 
och riksdagsval? Det är alldeles tyst.

Jag välkomnar mångfald och ser gärna 
människor från andra länder verksamma 
på våra arbetsplatser i Sverige. Det är vi 
många som gör. Men somliga anser att de 
är välkomna bara om de kan hålla lägre 
priser på arbete – och att det är helt okej 
att EU-domstolen diskriminerar dem 
från rätten att göra det på samma villkor 
som svenska medborgare. Hur kan man 
tycka det? För mig är det obegripligt.

När EU-parlamentet ställer krav på en 
förändrad lagstiftning av tjänstedirektiv 
och på ett socialt protokoll, körs parla-
mentet över av en enig EU-kommission. 
Vem av EU-parlamentarikerna ska jag 
lägga min röst på, för att få en EU-kom-
mission som arbetar för vår sak?  Vem av 
er fäller en EU-kommission om de inte 
arbetar för vår sak?

Jag tycker att det är på sin plats att de 50 
personerna som skrev på ursäkten till det 
lettiska folket än en gång köper annons-
plats. Den här gången för att be svenska 
löntagare om ursäkt! 

Den svenska moderatstyrda regering-
en måste ta sitt ansvar för ett civiliserat 
samhälle. Den första åtgärden när de får 
ordförandeskapet i EU i höst är att kräva 
att ett socialt protokoll 
skrivs under. Allt an-
nat är oacceptabelt. 

Om de inte gör det, 
vem ska 
rädda 
oss då?
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ArbetsmiljöArbetsmiljö

- Vi är inte så många glasmästerier som 
är kvar i innerstan längre. Hyresvär-
darna verkar vilja bli av med oss. Men vi 
jobbar med miljöfrågorna, säger Anders 
Liljegren, ägaren till Allas Glasmästeri 
i Vasastan, när han tar emot i det lilla 
pentryt för en fika.

Det är trångt om saligheten inne på 
firman. Men man har anpassat verk-
samheten och tycker att fördelarna 
överväger.

- Visst, det är tungrott med det mesta 
i innerstaden. Sophantering, parkering, 
lager osv. Men eftersom vi har ont om 
plats så har vi heller inget stort lager. Vi 
är ju nästan bara här på morgonen och 
lastar på bilarna. Man kan säga att bi-
larna är vår arbetsplats, säger Anders 
Liljegren. 

Allas är en av de största inom Sam-
glasgruppen, som idag finns på 31 ställen 
runt om i Sverige.

- Men vi är inte så stora på entreprenad-
glas. Det är inte lönsamt, säger Anders. 

Checklistan viktig
Innan Johnny Rindebrant kommer till 
företagen har han berättat för dem vad 
han vill diskutera. När han sedan åker 
ut har han med sig en checklista med 
frågor han vill ta upp. Runt kaffebordet 
går man igenom Johnnys lista. Den här 
dagen har Johnny också med sig Leif 
Holmgren från Byggettan. 

Det hela handlar om hur det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet ska ske. Han 
börjar med arbetsmiljöpolicy. Nej, det 
har man inte någon skriven. Man jobbar 

med en sådan gemensam inom Samglas-
gruppen. 

- En gemensam arbetsmiljöpolicy blir 
klar inom kort, berättar Anders Lilje-
gren.

Företagshälsovård har man avtal om, 
till skillnad från många andra företag.  
De som arbetar med bilrutor går på häl-
sokontroll regelbundet. Stor vikt läggs 
också vid att ha ordentliga instruktions-
blad kring de olika produkterna.

- Inte minst gäller det bilglasmontö-
rerna, som kommer i kontakt med en rad 
miljöfarliga produkter. Då är det viktigt 
att man hanterar dem på rätt sätt, säger 
Anders Liljegren.

En fråga som han brinner för är att få 
fler ungdomar att utbilda sig till glas-
mästare och att det finns yrkesbevis. 

Johnny Rindebrant besöker Lars Lundkvist och Anders Liljegren på Allas Glasmästeri, ett av 100 småföretag 
som fått information om vad arbetsmiljölagen säger om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Trångt om saligheten hos 
Allas 
Glas
Johnny Rindebrant 
har åkt runt till 
småföretag för att 
informera om ar
betsmiljöarbete. 
   Ett av de företag 
som han har be
sökt är Allas Glas
mästeri på Tomte
bogatan i Vasastan, 
ett företag som i år 
fyller 65 år.  
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ArbetsmiljöArbetsmiljö

Nu är Johnny Rindebrant klar med sitt 
projekt och har skrivit en rapport. Av 
den framgår att 
R  av de 100 företag han besökt 
 saknar över 55 företagshälsovård.
R  hälften av företagen saknar en   
 skriftlig arbetsmiljöpolicy. 
R  nästan inga företag rapporterar  
 olyckstillbud (trots att lagen säger  
 detta).
R  nästan lika illa är det med ned-  
 skrivna riktlinjer för krishantering.

Var det vad du hade förväntat dig?
- Det är en ganska dyster bild som man 

får. På de allra flesta arbetsplatserna sak-

- Idag har vi svårt att få tag i folk. Man 
knycker av varandra inom branschen. 
Vi behöver vara mycket mer aktiva och 
gå ut på skolorna och handplocka ung-
domar. Jag tar till exempel alltid prao- 
elever. Och faktum är att de som är 
lite skoltrötta ofta är de bästa, be-
rättar Anders Liljegren.

Glasbranschen är hittills för-
skonad från den ekonomiska kri-
sen. Anders tror att man kommer 
att klara sig relativt bra. 

- Vi lärde oss läxan från 90-ta-
let då alla yngre försvann för att 
inte komma tillbaka när konjunkturen 
svängde, säger han.

Få skador
Har ni mycket skador?

- Nej, inte alls. Det handlar mest om 
skärsår och då är ofta rakbladskniven in-

blandad. Inga stora skärsår, som tur är. 
Men så fort det är ett skärsår ska det sys 

för att inte ge infektioner, säger han.
På Johnny Rindebrants checklista 

ingår också krishantering. Nej, det har 
man ingen rutin för. Däremot finns det 

telefonnummer uppsatta lite varstans 
i lokalerna, som man ska ringa om en 
olycka inträffar.

- Ja, och vi anmäler alltid arbets-
skada så att vi kommer in i försäk-

ringshanteringen, säger Anders 
Liljegren.

Tänker på arbetsmiljön
Lars Lundkvist har arbetat 

i branschen i många år och på 
firman sedan 2000. 
- Det här är ett bra företag 

som tänker på arbetsmiljön. Jag 
är mest ute på jobb och inte så myck-

et här på firman. Men det är jättetrevligt 
att firman är kvar här i Vasastan och inte 
ligger i något industriområde. 

Lars Lundkvist har klarat sig bra 
från skador. 

- Fyra stygn på ett finger är allt. 

nades skyddsombud. Positivt är ändå att 
fyra av tio företagare vill ha skyddsom-
bud i firman, berättar Johnny och fort-
sätter:

- Många av våra fackliga medlemmar 
på mindre företag har ofta svårt att bli 
delaktiga och kunna påverka i arbets-
miljöarbetet. Därför är det viktigt att in-
formera arbetsgivarna om att det krävs 
samverkan för att få ett fungerande ar-
betsmiljöarbete i företaget.

Att det inte sker tror Johnny till stor 
del beror på bristande kunskap hos ar-
betsgivaren. Därför kan besöken ses som 
informationsbesök.  

- Positivt är också att det blivit åtta nya 

skyddsombud och att hälften av de före-
tag som inte hade avtal om företagshälso-
vård nu skaffat sådana.

Praktiska råd
Vad är den viktigaste erfarenheten av 
undersökningen?

- Att det inte kommer att ske resultat 
över en natt utan att man måste påminna 
och påminna. Och att om man ger prak-
tiska råd och tips som företagen direkt 
kan använda sig av så kommer resultaten 
snabbare, som att ta fram en checklista 
om vad en skyddsrond bör innehålla. 
Peka ut de vanligast riskfaktorerna. 
Praktiska vardagsfrågor alltså.

- Sedan ska vi använda de regionala 
skyddsombuden bättre. Som ett stöd för 
de skyddsombud vi har på mindre före-
tag och faktiskt även för småföretagarna, 
säger Johnny Rindebrant.

Små arbetsplatser saknar skyddsombud
Johnny Rindebrant, projektanställd på Byggettan, har 
besökt över 100 små arbetsplatser under det senaste året. 
      Uppgift: att informera småföretagarna om vad arbets
miljölagen säger om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Lars Lundkvist har arbetat 
i glasbranschen i många år.
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Aktuellt Aktuellt

I Stockholmsområdet finns det ett stort 
antal lärlingar som riskerar att gå direkt 
ut i arbetslöshet utan att fått ut sitt yr-
kesbevis. Enbart före jul hade över 100 
lärlingar varslats. 

Sammanlagt finns det 900 elever i sko-
lor med byggutbildning. Nu har Bygg ettan 

i ett samarbete med Sveriges Byggindu-
strier region Öst tagit initiativ för att hin-
dra den här utvecklingen. Tillsammans 
startar man projektet Lärlingslaget, som 
syftar till att få in de arbetslösa lärlingar-
na främst på små företag. Överenskom-
melsen innebär att arbetslösa lärlingar 
kan få en tidsbegränsad anställning i två 
veckor till fyra månader.

Utbildningsboken
Den arbetstid som fullgörs genom an-
ställning inom ramen för Lärlingsla-
get får fullt ut tillgodoräknas i utbild-
ningsboken. Om färdigutbildningstiden 
fullgörs fram till att det yrkesteoretiska 
provet – YTP – för yrkesbevis ska av-
läggas, så får det ske på betald arbetstid 

Leif Nyberg, som arbetar med med-
bestämmandefrågor på Byggettan, 
säger:

- Detta är väldigt bra. Den som är ar-
betslös kan genom a-kassan normalt få 
ut maximalt 18 700 kronor per månad. 

Beslutet om inkomst-
försäkring innebär 
att den arbetslöse un-
der 200 arbetsdagar 
kan få inkomstför-
säkringen upp till 
35 000 kronor i må-
naden. En väsentlig 
skillnad. 

Detta är ingen livs-
tidsförsäkring utan 
en omställningsför-

säkring. Men försäkringen ger en 
extra trygghet för Byggnads med-
lemmar.

Det är inte alla LO-förbund som har 
fattat beslut om en extra inkomstför-
säkring. 

- Men det är bra att Byggnads har 
gjort det, säger Leif Nyberg. 

Måste söka försäkringen
Leif Nyberg berättar att det är den som 
är arbetslös som själv måste söka den 
extra inkomstförsäkringen. 

- Det är några papper man måste 
fylla i för att få de här pengarna. Men 
det besväret får man betalt för många 
gånger om. Behöver du hjälp med att 
fylla i pappren så kan du ringa till Byg-
gettan och tala med försäkringar. De 
hjälper dig. 

Själva handläggningstiden inne på 
Byggnads är sedan 4-5 veckor, eftersom 
det är många som ansöker om inkomst-
försäkring nu.

Byggnads inkomstförsäkring
trygghet för arbetslösa

enligt gällande regler. Om lärlingen får 
fortsatt anställning i företaget så gäller 
yrkesutbildningsavtalet. Det får bara bli 
två korttidsanställningar per lärling hos 
ett och samma företag.

Projektet pågår under 2009 och ska 
därefter utvärderas. Lönen följer bestäm-
melserna i yrkesutbildningsavtalet.

Johan Lindholm, ordförande i Bygget-
tan, är nöjd med att det blivit en överens-
kommelse.

- Alla initiativ för att säkerställa åter-
växten i branschen är bra. Det här är ett 
steg på väg. Och vi har visat att vi är be-
redda att dra vårt strå till stacken på lokal 
nivå. Men det kommer troligen inte att 
räcka. Därför krävs ytterligare åtgärder 
främst från regeringens sida.

Lärlingslag ska rädda återväxten
När regeringen inte tar situa
tionen på allvar får vi själva 
försöka göra något åt situa
tionen. Så resonerade Bygget
tan och byggarbetsgivarna i 
Stockholm och har nu träffat 
överenskommelse om en Lär
lingslag. Ett sätt att behålla 
de unga byggnadsarbetarna i 
branschen.

Är du arbetslös och har varit med 
i facket under 12 månader samt 
medlem i akassan– då är du berät
tigad till extra inkomstförsäkring 
under 200 arbetsdagar. 

Byggnads förbundsstyrelse har 
beslutat att utöka inkomstförsäk
ringen från 100 arbetsdagar till 200 
arbets dagar. Detta gäller från 2009.
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Aktuellt Aktuellt

När du har loggat in på Byggnads nya hemsida kan du ta del av 
uppgifter som finns registrerade om dig i medlemsregistret och 
rapportera in om någon information inte stämmer. 

Sidan kommer att utvecklas under våren och du kommer snart 
att kunna se din betalningshistorik och kunna ändra vissa av 
dina uppgifter direkt, som till exempel mobiltelefonnummer 
och e-postadress.

Det du kan göra redan nu är att möta andra medlemmar i en com-
munity. Där kan du skriva inlägg eller läsa vad andra skriver om.

För att logga in så ska du först registrera dig genom att skriva 
ditt 10-siffriga personnummer utan streck och ditt 10-siffriga 
medlemsnummer utan streck (som finns på baksidan av tid-
ningen Byggnadsarbetaren). När du väl har loggat in kan du 
byta lösenord.

Adressen till hemsidan är www. byggnads.se - för att komma 
direkt till Byggettans sida www.byggnads.se/byggettan

Användning av byggskivor med 
glasfiber innebär inte någon hälso
risk, men medför besvär i form av 
klåda på huden och irriterade luft
vägar. Det skriver Byggindustrins 
Centrala Arbetsmiljöråd, BCA, i ett 
pressmeddelande.
Byggettans tidning skrev om problemen 
med de nya glasfiberskivorna i höstas, ef-
ter att flera medlemmar bland annat  fått 
näsblod när de använt skivorna.

Många byggföretag har i våtrum och på 
andra fuktutsatta ytor övergått till att an-
vända glasfiberklädda byggskivor i stället 

för kartongklädda, främst för att inte bygga 
in organiskt material som kan orsaka mö-
gelskador.

Olika slags problem vid hantering av 
byggskivor med glasfiber har uppmärk-
sammats. Arbets- och miljömedicinska 
kliniken vid Universitetssjukhuset i Öre-
bro har därför på uppdrag av BCA utrett 
frågan om glasfiber i kombination med gips 
eller cement innebär någon hälsorisk. 

Resultatet av utredningen visar att glas-
fiber i byggskivor inte innebär någon hälso-
fara. Av de besvär som förekommit konsta-
terades ingen överfrekvens av näsblod men 

Medlemsinloggning 
på Byggnads 

nya hemsida

en viss överfrekvens av näsbesvär samt en 
tydlig överfrekvens av hudbesvär.  

Utredningen visar också att besvären 
står i direkt proportion till exponeringen, 
samt att användning av skyddsutrustning i 
form av heltäckande klädsel och andnings-
skydd är effektivt. 

- Byggmaterial som marknadsförs idag 
ska inte kräva personlig skyddsutrust-
ning på byggarbetsplatserna, anser Jörgen 
Eriksson, arbetsmiljöansvarig på Bygg-
nads. Om kartongklädd gips av tekniska 
skäl inte kan användas är en snabb mate-
rialutveckling nödvändig.

Du har väl inte missat att Byggnads 
har en ny hemsida - och att du som 
medlem kan logga in till speciella 
medlems sidor? 

Ingen direkt hälsofara med glasfiber i byggskivor
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På bygget

Byggettans lagbasar är på Nässlingen 
och på dagordningen står sysselsätt-
ningsläget, frågor om Lagen om an-
ställningsskydd och hur samarbetet 
mellan Byggettan, lagbasarna och MB-
grupperna ska bli ännu bättre.

Dessutom har ju Byggnads sagt upp 
det gällande avtalet med byggarbets- 
givarna, därför finns en hel del frågor 
om detta.

- Vi har sagt upp avtalet för att vi vill 
ha ett avtal på byggområdet. Inte flera. 
Det blir således inte någon vanlig avtals-
rörelse om kronor och ören, utan vi vill 
få ett enhetligt avtal som är enkelt och 
tydligt, säger Byggettans ordförande 
Johan Lindholm.

Proppen ur på bostäder
Många av deltagarna befarar att prop-
pen gått ur bostadsbyggandet för lång 
tid. På bara några månader har det blivit 
tvärstopp på försäljningen av lägenhe-

ter. Från Peab, JM och Veidekke rappor-
terade alla om varsel och uppsägningar. 
Inte minst drabbas lärlingarna.

Däremot syns ingen nedgång när det 
gäller infrastrukturjobben. Här är oros-
molnen de utländska företagen.

- Företagen tjänar ju en hundralapp i 
timmen med utländsk arbetskraft. Det 
är inte konkurrens på lika villkor. 

Flera lagbasar undrade varför de 
svenska företagen inte protesterar.

Skanska går mot strömmen
Skanska verkar gå mot strömmen när 
det gäller bostadsbyggandet. Skanska 
fredar också lärlingarna.

Vilka konsekvenser kan man då räkna 
med att det blir i branschen nu i lågkon-
junkturens kölvatten?

Arbetslösheten kommer naturligtvis 
att stiga kraftigt. Krav på lönesänk-
ningar lär komma och då är risken för 
konflikt uppenbar. 

Många som sägs upp kommer också 
att tvingas skaffa F-skattesedel och 
arbetslagen kommer att splittras. Med 
de nya reglerna som den borgerliga 
regeringen infört räcker det med att 
man har en uppdragsgivare för att få en 
 F-skattesedel.

- Men har man bara en uppdrags-
givare så sitter man ju helt i händerna 
på arbetsgivaren. Utan rättigheter och 
någon form av anställningstrygghet, 
säger Jonte Söderström, mätningsföre-
ståndare på Byggettan.

Fullmakt väcker debatt
En fråga som väcker debatt är den att ge 
förtroendemän på de större företagen 
fullmakt att sköta vissa förhandlingar.

Så här tycker de som är för fullmakt: 
- Redan i dag finns det så skickliga för-

handlare bland förtroendemännen att 
de kan klara löneförhandlingarna och 
avstämningarna mot företagen.

Byggettans lagbasar 
samlade på Nässlingen

Lagbasar om läget på byggena
Vart går byggkonjukturen och hur blir det med 
sysselsättningen under 2009? Hur ska samarbetet 
mellan Byggettan, lagbasarna och MB-grupperna 
bli ännu bättre?

Ett sextiotal lagbasar är samlade på Nässlingen 
för att ge sin syn på situationen.
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De som är emot säger:
- Pressen på dessa förtroendemän 

skulle bli mycket tuff. Särskilt nu i en låg-
konjunktur.

Två som representerade de olika syn-
sätten är Tommy Andersson, Peab Bo-
stad och Thomas Gardell på Veidekke. 

Tommy Andersson sitter i MB-gruppen 
inom Peab Bostad. Just nu är han på ett 
bygge i Sätra, men har sedan i november 
mer eller mindre arbetat heltid som fack-
lig förtroendeman.

- Vi har jobb till hösten, men det krävs 
att det kommer in flera objekt. Annars blir 
det en tuff höst, säger han. 

Återanställning allt viktigare
Tommy var med vid den förra lågkon-
junkturen.

- Då körde man på som 
vanligt. Det fanns flera små 
eller medelstora företag. Då 
kändes det inte så viktigt 
att man kom tillbaka till 
just det företaget där man 
fått gå.

Men idag är det mycket 
viktigt att komma tillbaka 
till ”sitt” företag och där-
med kunna få räkna in detta i anställ-
ningstiden. Återanställning blir allt vik-
tigare, säger Tommy Andersson.

Tommy tycker att facket är mycket mer 
ifrågasatt i dag. Och det är större tryck på 
de som är fackligt aktiva.

- Mycket större tryck och de unga bygg-
nadsarbetarna tar ingenting för givet. De 
ifrågasätter och vill ha raka svar,  så du 
måste kunna din sak, säger Tommy som 
tycker att den viktigaste 
frågan för facket nu är 
att värva fler medlem-
mar.

- Ska vi kunna hålla 
fast vid vårt sätt att 
arbeta, och vid ack-
ordslönen, måste vi bli 
fler medlemmar. Men 
många tror fortfa-
rande att ”det fixar sig 
alltid”. Vill man vara lite cynisk kanske 
man kan säga att det nog behöver bli lite 
sämre innan det blir bättre, säger Tommy 
Andersson.

Positiv inställning
Även Thomas Gardell har 
en positiv inställning till det 
företag han arbetar i. Men i 
Thomas fall handlar det om 
Veidekke, det norska företa-
get som varit i Sveriges sedan 
år 2000. 

Thomas var faktiskt den för-
ste kollektivanställde hos Veidekke. Han 
och fyra kompisar kom från företaget SH 
Bygg. Nu är han lagbas och håller till på 
Lidingö.

- Veidekke är ett bra företag. Ovanligt 
öppet och trivsamt. Kanske är det för att 

man inte funnits så länge och inte har så 
många ”måsten” att ta hänsyn till, säger 
Thomas.

- Det ser fortfarande skapligt ut för 
Veidekke när det gäller syssel-
sättningen. Vi har en tradition 
av att låna ut anställda i de olika 
divisionerna inom företaget. Det 
underlättar att vi har möjlighet 
att erbjuda arbete i Norge. Vilket 
vi gjorde när det var kärvt här i 
Sverige 2003.

När det gäller infrastrukturen 
har man bra beläggning. På bo-
stadssidan har man däremot vars-

lat 40 personer.

Kan tänka sig fullmakt
Thomas Gardell är en av de förtroende-
valda som kan tänka sig att förhandla 
med fullmakt.

- Jag tror vi har en unik situation ef-
tersom vi stämmer av lönerna en gång 
i månaden. Det gör att jag och även alla 
andra anställda är ständigt uppdaterade 
och vet hur lönen räknas ut. Det sporrar 
till att ta i lite extra.

- För min del innebär det att jag ständigt 
tränar och därmed känner mig säkrare 
och säkrare.

- Och så har jag ju telefonen och kan 
ringa Byggettan när som helst. För före-
taget är det positivt. Vi håller i produktivi-
teten, vilket är A och O för att vi ska tjäna 
bra, säger Thomas.

Thomas Gardell

Tommy Andersson
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Vad ska man kalla er för egentligen – rör-
montörer, rörmokare eller rörarbetare?

- Utan tvekan rörmokare, säger lagba-
sen Jocke Kroné bestämt. Det är vad vi 
är och det är vi stolta över.

Daniel Johansson nickar och tillägger:
- Många tror att vi står i skit upp till 

knäna och jobbar.  Men att vara rörmo-
kare på ett nybygge handlar inte alls om 
att rensa igenslammade avloppsrör, utan 
om att dra nya fina rör till ventilation, vat-
ten och avlopp eller luftkonditionering.

Bravida har fått i uppdrag av SL att 
utföra alla el- och vvs-installationer vid 
byggandet av Europas modernaste pen-
deltågsdepå i Södertälje hamn. Ordern 
är värd cirka 65 miljoner kronor.

Depån som har en yta på 25 000 kva-
dratmeter kommer att rymma 16 spår 
med en längd av 250 meter var. Byggna-
den kommer också att innehålla bland 
annat möjlighet till underhåll, service 
samt klottersanering.

– Vi är mycket nöjda med avtalet och 
stolta över att få vara med i denna stora 
satsning. Vår långa erfarenhet av instal-
lationer och vårt tidigare samarbete med 
SL har gett oss förtroendet, säger An-
ders Vadeby på Bravida.

Bygget startade i september 2008 och 
beräknas vara klart till oktober 2009.

Jocke, Daniel, Daniel, Roger och Tom 
är ett sammansvetsat gäng som arbetat 
tillsammans i olika omgångar. De är alla 

uppväxta i Södertälje och har varit inom 
Bravida i många år.

- Men det här är nog första gången 
som vi arbetar tillsammans alla fem, 
säger Jocke Kroné. Men det beror väl 
också på att det här är ett ovanligt stort 
projekt. Normalt är man inte så många 
rörmokare på samma ställe samtidigt.

Tjänar 230 kr i timmen
Jocke och hans gäng arbetar med ack-
ordslön som nu ligger runt 230 kronor i 
timmen. Det innebär att de kan komma 
upp i omkring 400 0000-500 000 kr i 
årsinkomst. I förhållande till många 
andra inom Byggettan är de således en 
högavlönad grupp.

Rörmokare 
med 

framtidstro 
Den ekonomiska krisen känns inte så närgången. 
Jobbet är säkrat minst ett år. Lönen är bra, liksom 
arbetsmiljön. Det är onekligen en helt annan stäm
ning i boden vid SLs nya stora bygge av vagndepå 
i Södertälje och bland de fem rörmokarna från 
Bravida. Här andas optimism och framtidstro.
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Ändå är det alltid brist på rörmokare. 
Hur kan det komma sig?

- Ja, det beror nog på det jag sa tidi-
gare: att folk tänker på rörmokaren som 
kommer hem och lagar avloppsröret i 
villan. Men då handlar det ju om servi-
cemontörer, som ofta går på timlön och 
inte kommer upp i vår lönenivå, säger 
Daniel Johansson.

Ska man få yrkesbevis som rörmo-
kare går man antingen energilinjen på 
gymnasiet och så två år som lärling ute 
på en arbetsplats. Eller så går man fem 
år som företagslärling och avslutar med 
fyra månader med teori på en utbildning 
i Katrineholm.

Ingen ska glida med
På Bravida är alla rörmokare med i 
facket.

Jocke Kroné tycker det är självklart 
och man går på de få som inte är med.

- Ingen ska bara få glida med. Det 
handlar om solidaritet, säger Roger 
Wanhatalo. 

Vi kommer tillbaka till att rörmo-
karna är en ganska privilegierad grupp 
inom Byggnads. Alltid jobb och ofta bra 
betalt.

Vad är det bästa med jobbet?
De fem är överens. Det är ett fritt jobb 

med frihet under ansvar. Just nu trivs de 
alldeles speciellt bra, eftersom de tycker 
att laget är kanon.

- Men så är det väl på alla arbetsplat-
ser. Har man ett bra lag där alla kan det 
mesta, är flexibla och kan göra saker för 
varandra, då blir det bra och man trivs.

Hur är det med arbetsmiljön?
- När man som här går på ett nybygge 

är det inga problem. Men det klart att 
rotjobben innebär ju klart sämre arbets-
miljö.

- Vi har inte så mycket farliga ämnen. 
Den stora nyheten som kommit under 
senare är att man pressar ihop de flesta 
rören. Oavsett vad de är gjorda av. Och 
det underlättar ju, säger Daniel Zetter-
berg, som är yngst i gänget och även ny-
komling i laget.

Vi går runt på arbetsplatsen och kan 
konstatera att rörmokarna och elektri-
kerna oftast kommer in på bygget unge-
fär vid samma tidpunkt. I det här fallet 
är det dessutom samma företag som har 
både el och vvs.

- Bravida är Sveriges största instal-
lationsföretag och det gör att man får 
många stora och bra jobb. För oss gäl-
ler det att hålla tidsschemat, säger Tom 
Niemelä.

Aldrig varit permitterade
Skulle ni kunna ta något annat jobb om 
konjunkturen tvärnitar?

De fem i laget tittar på varandra.
- Ja, det klart att något måste man ju  

försörja sig på. Men jag har aldrig varit 
permitterad, säger Roger Wanhatalo. 

Aldrig permitterad. Så är det också för 
de andra fyra. Jocke Kroné och hans lag 
har framtidstro även 2009 när vi var och 
varannan dag läser om nya varsel.

Rörmokare – är det kanske framtids-
yrket?

Varken Jocke Kroné eller någon i hans lag har någonsin blivit permitterade. De har framtidstro även 2009 när vi var och varannan dag läser om nya varsel.
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Nässlingen
Nässlingen utanför Ljusterö i södra Ros-
lagen är en riktig pärla! Här finns bad, 
motionsspår, fotbollsplan, möjlighet till 
brännboll, fiske, roddbåtar etc. På öns 
skärgårdskrog kan ni njuta av såväl fru-
kost som lunch och middag. På torsdags-
kvällarna erbjuds musikunderhållning 
och på fredagarna lockas gästerna med 
en härlig grillbuffé i grillhuset.

Byggettan har ett tjugotal stugor för 
uthyrning. Dessutom finns tillgång till 
gästhamn och campingplats.

De flesta av stugorna är på två eller tre 
rum och är modernt utrustade med pen-
try, tv, dusch och wc. För den som vill sitta 
utomhus finns en rymlig altan under tak. 
Nässlingen erbjuder även ett antal min-
dre stugor med enklare standard.

En vecka på Nässlingen kostar från 
2  200 kr, beroende på storlek och stan-
dard på stugan. 

Gistholmen
Gistholmen är klippig och lummig och 
ligger i Stockholms mellersta skärgård, 
nära Södra Ingmarsö. På Gistholmen 

har man nära till naturen. Man lever 
enkelt i stuga, badar och fiskar och tar 
en bastu.

Gistholmen är en liten ö och man tar 
sig runt ön på cirka en halvtimme. Det  
finns 20 stugor som rymmer två till fyra 
personer. Alla stugor har bänkspis, kyl-
skåp och eget utedass. Här finns inget 
rinnande vatten utan det hämtar man 
själv i den gemensamma brunnen. Ge-
mensam är också storstugan.

Att semestra på Gistholmen kostar 
från 1 300 kr för en vecka. För mer infor-
mation om Nässlingen och Gistholmen, 
besök hemsidan: www.nasslingen.se

Lofsdalen
Byggettan har två stugor i Lofsdalen 
cirka sex mil från Sveg och drygt 50 mil 
från Stockholm.

På vintern är det naturligtvis skidor 
som gäller – både på längden och utför. 
Då finns det även möjlighet att hyra sko-
ter och ge sig ut på långtur. 

På sommaren är det fjällvandring 
och fiske i mycket fiskrika vatten. Byg-
gettans stugor har rustik träinredning, 

braskamin och egen bastu. De är välut-
rustad för sex personer. Stugorna hyrs 
ut året om.

Bokning
Stugorna på Nässlingen och Gistholmen 
hyrs ut veckovis under sommaren – vecka 
25-31, måndag-söndag. Resten av året kan 
man hyra en stuga över helgen.

Stugorna på Nässlingen och Gisthol-
men – och båttransport till Nässlingen 
– bokas genom Nässlingen på telefon 
08-542 472 10.

Information om turtider för Wax-
holmsbåten till Gistholmen får man på 
telefon 08-679 58 30 eller
www.waxholmsbolaget.se

Som medlemsförmån ingår, för dig 
och din familj som hyr en vecka på Näss-
lingen, gratis båt tur och retur Åsättra/
Nässlingen. Medlem som gästar ham-
nen på Nässlingen har två fria nätter.

I båda fallen gäller det att bekräfta 
med medlemsnummer.

För mer information, priser och 
bokning av Lofsdalen – ring Bygget-
tan 08-734 65 00. 

Nu är det hög tid att börja tänka på semestern och framför allt för dig som vill 
boka en stuga genom Byggettan.

Nässlingen och Gistholmen i Stockholms norra skärgård och Lofsdalen i här
liga Härjedalen, där det i år finns ytterligare en stuga att hyra. Det finns alltså 
mycket att välja mellan men det gäller att bestämma sig snabbt. Först till kvarn! 

Boka semesterstugan nu
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Prestationslön – TBM
Statistik för perioden 2008-01-01 - 2008-12-31. Detta är de tio högsta förtjänsterna 
på arbetsplatser över 4 000 timmar. Det finns tid före och efter avtalshöjning men detta 
är snittet.

 Företag Timmar Förtjänst Avst.månad 
 Veidekke Entreprenad AB 4 403  209,50 kr  Oktober 
 Veidekke Entreprenad AB 4 916  202,86 kr  November 
 Peab Sverige AB 7 447  202,25 kr  November 
 Peab Sverige AB 6 825  200,70 kr  Augusti 
 JM Stombyggnad 5 124  199,99 kr  November 
 JM Inredning i Stockholm AB 5 312  198,00 kr  December 
 Peab Sverige AB 7 541  196,85 kr  Maj 
 Formbetong i Katrineholm AB 9 693  196,50 kr  September 
 Peab Bostad AB 9 180  196,49 kr  September 
 JM Stombyggnad 5 406  196,40 kr November 

 Högsta avstämningen är på 913  318,35 kr  Juni 
 Lägsta avstämningen är på 1 999  136,31 kr  September 

    Timmar Förtjänst
 Snitt på PU-ackord, före avtalshöjning  1 159 745  185,33 kr  
 Snitt på PU-ackord, efter avtalshöjning  1 241 394  189,53 kr  
 
 Snitt på PU-ackord, under hela året  2 401 139  187,50 kr 
 Snitt på rakt ackord, före avtalshöjning  121 908  190,20 kr  
 
 Snitt på rakt ackord, efter avstalshöjning  136 337  200,82 kr  
 
 Snitt på rakt ackord, under hela året  258 245  195,81 kr  
 Snitt på blandackord, före avtalshöjning  1 008 206  179,43 kr  
 Snitt på blandackord, efter avtalshöjning  1 258 225  184,66 kr  
 Snitt på blandackord, under hela året  2 266 432  182,33 kr  
 
 Under 2008 har det gjorts 1 569 avstämningar på totalt 4 925 815 timmar. 
 2008 års snitt på ovanstående löneformer är 185,56 kr.   

                      Försäkringar informerar
Nu, när vi befinner oss i tider där många blir 
uppsagda, är det viktigt att känna till att du 
kan omfattas av försäkringar som:
Avgångsbidrag (AGB), Omställningsstöd och 
Inkomstförsäkring.

För AGB krävs det bl a att du har fyllt 40 
år, att du har arbetat i minst fyra år och två 
månader i företag med kollektivavtal (det be-
höver inte vara ett och samma företag) och 
att du har blivit uppsagd pga arbetsbrist eller 
annan förändring i företaget.

Omställningsstödet är ett belopp 
som går till en samarbetspartner 
som ska kartlägga och genomföra 
ett personligt utvecklingsprogram 
som passar just dig. 

Inkomstförsäkringen, som vi skrev om i förra 
numret av Byggettans tidning, har vi nu gläd-
jen att informera om att från 100 ersätt-
ningsdagar har Byggnads ökat det till 200 
ersättningsdagar.

Har du frågor kring dessa försäkringar eller andra försäkringar, 
ring oss på 08-734 65 00.

Telefontid måndag-fredag 8.00-12.00.

 Årsmöte
Byggettans 

representantsap
Den 26 mars kl 14.00 

Folkets Hus, 
kongresshall sektion A 
Barnhusgatan 12-14, 

Stockholm

Carin Jämtin, oppositions-
borgarråd (S) är gäst.

Alla medlemmar är välkomna!       

Under 25 år 
och fackligt 
intresserad? 
Vill du veta mer om 

Byggettans ungdoms-
verksamhet kontakta 

Roland Ahl, 
tel 070-306 65 73.
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Manifestation 
Svenska kollektivavtal 

gäller i Sverige

17 mars  
kl 12.00-13.00
Sergels torg
Huvudtalare är Marita Ulvskog (s) 

En av talarna är Johan Lindholm, 
Byggettans ordförande:

— Svenska kollektivavtal gäller i Sverige.
Vi kan aldrig någonsin acceptera löne-
dumpning och social dumpning. 
Nu får det faktiskt vara nog - ställ upp på 
manifestationen och visa att vi menar allvar!
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—  Konkurser  —
556216-4508  AMH-Anpassade Moderna Handikappkök AB
556747-3623  Anafalk AB
556708-1335  Bremberg ś Inredning & Dezign AB, i likv.
556211-1251  Byggpartner Sweden AB
556739-8903  Contura Entreprenad AB
556628-4633  EBO Bygg AB
556711-7204  Fortenelli Sverige AB
969711-2275  Grindö Förvaltning Sthlm KB
556533-8927  Hägerstens Puts AB
556687-2635  JJ Solberga Bygg & Transport AB, FB Lövgren & Sjöberg Byggnads AB
556604-8749  JMP Fasad AB I Likvidation
556273-2486  J-O Tykosson Bygg AB
556697-4464  Jonas Widegren & Bror Bygg AB
556630-0892  K.U.F AB
556476-3257  LAMA Alltjänst AB, i Likvidation, FB Fönstersnickaren i Aros AB
556697-2765  Lundqvist Renoveringar AB
556676-2513  Mactak AB
556564-1858  Masterplåt i Stockholm AB
556319-8489  Mattlagret Bromma A Lundberg AB
556696-9829  Mellansvensk Tak & Bygg AB
556715-3993  Måleri & Golv Nevlund AB
556367-6344  Nellmax AB
556603-2909  Nygårds Bygg AB, FB Rx2 Bygg AB
556628-5168  Riksgolv Inredningar AB
556706-8761  RJO Byggnads AB
556410-0682  Scan-Clean i Östergötland AB
556247-7991  Sejdaj Bygg AB, FB Labir Aktiebolag u n ä
556707-7309  SN Entreprenad AB, FB Lindita AB
556678-6249  Stockholms Des & Con Entr. AB, i Likv.
556716-6037  Svenska Byggteam AB 
556508-6815  Tirex Bygg AB
556128-4760  Tyresö Entreprenad AB

Medlemmar som har anställning hos ovanstående företag 
och har lönefordringar eller intjänad semester ersättning 

– kontakta Byggettan tel 08-734 65 00.

Aktuellt Aktuellt

Vill du ha studieprogrammet 
för vårens kurser, 
ring Studier på 

tel 08-734 65 45. 

Anmäl dig till kurserna på 
www.fackligutbildning.se

Byggettans 
kurser 
våren 
2009

Mer information och anmälnings-
blankett till kurserna fi nns på 

www.fackligutbildning.se
Anmälan studiecirklar 

ABF Solna/Sollentuna/Nordost 
tel 08-96 00 20
www.abfsolna.se

Vill du veta mer
Byggettan Studier tel 08-734 65 00

www.byggnads.se/byggettan

Din rätt att studera
Din rätt till studieledighet regleras i studieledighets-
lagen. 

För att vara säker på att få ledigt, ansök i god tid, 
minst två veckor i förväg vid facklig utbildning eller 
ledighet som motsvarar högst en arbetsvecka.

Ersättning
När du deltar i någon av Byggettans kurser under 
dagtid måndag-fredag, får du stipendium (skattefritt) 
på 880 kronor/dag (162 kr/tim) för helbetalande 
medlem. 750 kr/dag för halvbetalande medlem. 

Har du ett fackligt uppdrag får du ett utbildnings-
arvode på 1 250 kr/dag.
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Gå en studiecirkel. Kom överens med några 
andra medlemmar vilket ämne ni vill studera 
tillsammans. 

Förslag på studiecirklar: Ritningsläsning/
byggmatematik, ergonomi, kulturcirklar, mötes - 
demokrati, samhällsekonomi, vardags juridik, 
språk.

Gratis studiecirklar
Byggettans medlemmar får gå gratis på de 
fl esta av ABFs studiecirklar. 
    Ring ABF eller Byggettan Studier för mer 
information. 

Kvällskurser
Gratis studiecirklar

Data/Internet/Windows XP
Det här är en introduktion till vad man kan 
använda datorn till, som till exempel att 
skriva brev, skicka e-post och att handla via 
internet.

Sju tisdagar med start den 10 februari

Data - fördjupning
Vi fördjupar oss lite mer i de vanligaste pro-
grammen. Deltagarnas önskemål styr inne-
hållet i kursen.

Sju tisdagar med start 31 mars

Dags för
studier

Vi söker bra fotbollsspelare!
Förra våren utmanade polska byggnadsarbetare svenska byggnadsarbetare i en ”fotbollslandskamp”. 

Polackerna vann - så nu är det dags för revanch!
Vi söker fotbollsspelare till det svenska laget. Vill du vara med?

Lagledare är Johan Lindholm, Byggettans ordförande, 
och tränare är Jonte Söderström, Byggettans mätningsföreståndare.

Anmäl snarast ditt intresse till Byggettan, Karin Grées 08-734 66 51, e-post karin.grees@byggnads.se

Vill du komma och titta på matchen? Välkommen den 25 april kl 13.00.
Information om plats hittar du, närmare matchen, på Byggettans hemsida www.byggnads.se/byggettan

Byggettan och Opon 
för vänskap, integration och en god relation mellan svenska och polska byggnadsarbetare



POSTTIDNING B 
Returadress:
Byggettan
Box 1288
171 25 Solna

POSTTIDNING B 
Returadress:
Byggettan
Box 1288
171 25 Solna

Medlemsmöte
Tisdag 10 mars 2009

Gemensamt möte för sektion  
01, 03, 05, 07, 09, 10 och 11

Tema EU-valet
Plats Häggvikskolan, 

 Häggviksv 2, Sollentuna
Tid  17.00

Gemensamt möte för sektion  
06 och 08

Tema EU-valet - varför är det  
 viktigt att vi går och   
 röstar?

Plats Farsta Gård, Farstastigen 
 (invid Farsta IP)

Tid  17.30

Sektion 04

Tema Lärlingar/byggelever
Plats Stadshuset, Södertälje 

 (rundvandring)
Tid  17.00

Sektion 12

Tema Första maj-paroller och  
 prioriterade mål

Plats Arbetarrörelsens hus  
 (vid ICA Maxi)

Tid  18.00

Sektion 02

Tema Löner och ackord
Plats Folkets Hus Haninge 

 Handenterminalen
Tid  Mötet startar 17.30, fika  

 från 17.00


