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En framtid med 
bemanningsföretag?

Ung, arbetslös
 och överflödig?

2010 
Ett avgörande år

- ditt val!

Talare: Per Bardh, LOs avtalssekreterare och Johan Lindholm, Byggettans ordförande
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Johan kommenterar 

 2010 - ett avgörande år

Ordförande Byggettan

garna ska helst vara någon slags fl exibel 
resurs som kan skyffl  as in och ut i företa-
gen, beroende på marknadens lynnighet 
och landets konjunktur. Vill du ha det så? 
Du väljer.

Avtalsrörelsen handlar också om att vi 
vill slå ihop våra två stora avtal - Bygg- och 
anläggningsavtalen - för att få mer ordning 
och reda på arbetsplatsen. Här märks fak-
tiskt en möjlighet till samsyn. 

Regeringen har lagt fram ett nytt förslag 
om studieledighet. Fackliga studier har 
tidigare varit undantagna från kvalifi ka-
tionstiden. Det nya förslaget är en kraft-
full försämring och innebär att du måste 
ha varit anställd i minst sex månader, eller 
sammanlagt minst tolv månader under 
de senaste två åren, för att ha rätt till stu-
dieledighet. Det är inte alls acceptabelt att 
inte alla ska ha möjligheter att gå fackliga 
kurser.

Den borgerliga regeringen kommer att 
driva igenom en ändring i lagstiftningen, 
som en konsekvens av Lavaldomen. För-
ändringen kommer att kraftigt försvaga 
fackets möjligheter, och förstärka arbets-
givarens ställning, för den utländska ar-
betskraft som kommer till Sverige. Men 
det fi nns fortfarande en möjlighet att det 
blir en ändring, eftersom den rödgröna 
oppositionen har lovat att riva upp lag-
ändringen om de får bilda regering i höst. 
Du väljer.

Och då är jag inne på den andra viktiga 
händelsen 2010. Höstens riksdagsval som 
tydligt kommer att påverka om klyftorna i 
samhället ska minska eller öka. Centern, 
som nu är lika små som Sverigedemokra-
terna är stora, sticker som vanligt ut hakan 
och söker uppmärksamhet. I bloggar och 

2010 - ett avgörande år! Det är temat för 
den återkommande årliga manifestatio-
nen för svenska kollektivavtal på Sergels 
torg den 17 mars. Aldrig någonsin har jag 
varit mer övertygad om att vi måste sätta 
ner foten och börja tala om hur det är och 
vad som händer runt omkring oss. 

2010 är ett avgörande år på många sätt 
för dig som är byggnadsarbetare och det 
är du som väljer. Du väljer om du ska vara 
med i facket och vem som ska styra landet. 
Du väljer gemenskap eller utanförskap. Du 
väljer välfärd för alla – eller för några få.

Nu går vi in i den största avtalsrörelsen på 
många år. Fler än tre miljoner löntagare 
berörs av förhandlingarna. Från arbets-
givarsidan har man spelat ut sitt första 
kort, som i och för sig var ganska väntat, 
noll kronor i centrala löneökningar. Sam-
tidigt som det regnar bonusar över dem 
som redan har tillräckligt. Pengar som 
skulle kunna användas bättre, till exem-
pel till åtgärder för arbetslösa ungdomar. 

Ska det bli någon höjning av lönen vill 
arbetsgivarna att det ska ske i lokala för-
handlingar, helst direkt mellan löntagare 
och arbetsgivare. Utan något tjafs med 
facket. Men alla kanske inte är så starka 
att man kan argumentera för sig själv gen-
temot sin arbetsgivare. Vill du ha det så? 
Du väljer.

Men årets avtalsrörelse handlar inte 
bara om pengar. I potten ligger en allt mer 
aggressiv arbetsgivare som i ord säger sig 
slå vakt om den svenska modellen. Men 
det är ju inte alls sant, för i handling gör 
de allt för att skjuta den i sank. 

Arbetsgivaren vill kunna använda 
bemanningsföretag i större omfattning 
och vill i huvudsak avskaff a LAS. Lönta-

på YouTube förklarar man hur ineff ektiv 
den svenska byggsektorn är genom att 
smygfi lma byggnadsarbetare som dricker 
kaff e – och kalla dem lata. Kanske glöm-
mer de att vi byggnadsarbetare också har 
rösträtt. Och att vi är ganska många. Det 
är nu vi väljer väg, antingen håller vi ihop 
och säger att det räcker nu. Eller kommer 
vi att få uppleva en framtid med mycket 
större utslagning än tidigare. Där man 
kanske måste ha tre jobb för att kunna 
försörja sig och sin familj. Du väljer.

Under vintern har Byggettan, och samt-
liga Stockholmsavdelningar inom LO-fa-
miljen, tagit reda på vilka politiska frågor 
som medlemmarna tycker ska prioriteras 
i den kommande valrörelsen. Vilka frågor 
som du tycker är viktigast för facket att 
driva inför valrörelsen. Nu kommer en-
käterna att sammanställas och sedan ska 
LO-distriktet i Stockholm avkräva svar av 
de politiska partierna i dessa frågor. Tack 
alla ni som medverkat och fyllt i enkäten! 
Ni är många.

Om detta ska bli det år som vi inleder 
förändringen så krävs det att alla 
– du med – ställer upp. Ett utmärkt
 tillfälle att sätta ner foten är att komma 
på manifestationen den 
17 mars.

2010 
– ett avgörande år. 

         Du väljer!
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Avtalsrörelsen

Byggnads vill ha ett ettårigt avtal. Man 
inleder avtalsdiskussionerna den 15 mars 
och har som mål  att klara av förhand-
lingarna till den 31 mars.

Byggettans ordförande Johan Lind-
holm, som även sitter i Byggnads för-
bundsstyrelse och förhandlingsdele-
gation och därmed ingår i Byggnads 
avtalsråd, säger så här om den kom-
mande avtalsrörelsen:

- Våra avtalskrav är fullt realistiska. Vi 
lägger oss i linje med vad Riksbanken och 
andra prognostiserat för den närmaste ti-
den. Därmed tar vi vårt samhällsansvar. 

- Till skillnad från de företag som delar 
ut miljonbelopp i bonusar till sina direk-
törer och styrelseledamöter. Då fi nns det 
tydligen pengar samtidigt som man anser 
att löntagarna ska acceptera ett nollbud.

När det gäller det gemensamma arbetet 

Byggnads krav

Här är de fem viktigaste kraven som Byggnads ska driva i årets avtalsrörelse. 
Det har Byggnads avtalsråd nu lagt fast. 

- Ett nytt ihopslaget bygg- och anläggningsavtal
- Arbetstidsförkortning
- Förhindra att företag använder bemanningsföretag
   för att kringgå återanställningsrätten
- Tätare hälsokontroller
- Löneökningar på 2,6 procent

med att slå ihop de två stora avtalsområ-
dena anläggning och bygg, säger Johan: 

- Helt klart är det nödvändigt för att vi 
ska få ordning och reda  i byggbranschen. 
Hittills känns det som vi är på rätt spår 
och förhandlingarna förs i en positiv at-
mosfär.

- Men låt oss inte ropa hej riktigt ännu, 
men jag hoppas vi kan göra det inom 
kort, säger Johan Lindholm.

Hela Byggnads 
kravlista hittar du på

 www.byggnads.se 
där också det brev som gått till 

Byggindustrin fi nns att
 ladda ner.
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Avtalsrörelsen

Arbetsgivarna däremot har svarat med 
noll kronor i de centrala avtalen. För-
handlingarna ska dessutom endast ske 
lokalt och helst individuellt. Så det är 
upplagt för en het avtalsrörelse.

Men avtalsrörelsen kommer inte bara 
att handla om kronor och ören. Bygg-
nads kommer bland annat att kräva att 
den arbetsrättsliga lagstiftningen änd-
ras, så att det inte är möjligt att använda 
bemanningsföretagen för att komma 
förbi kollektivavtal eller de skyddsregler 
som bland annat fi nns i LAS. 

Fackföreningarna måste också få re-
ella möjligheter att kunna kontrollera så 
att de anställda i bemanningsföretagen 

Arbetet med att hitta en praktisk lös-
ning på avtalssammanslagningen på-
går i en partsammansatt arbetsgrupp, 
som det nu läckt ut en del information 
från.

Strax före jul hade man kommit så 
långt att man undertecknade ett proto-
koll med huvuddragen i det nya avtalet. 

En knäckfråga som man tror sig hittat en 
kompromiss om är ackordet, som varit 
en stridsfråga.

Vad händer i arbetsgruppen nu?
Nu skriver man på de texter som ska in 

i det nya avtalet. Går allt som man hop-
pas ska man kunna vara klara med de 
allmänna villkoren under februari. När 
det gäller lönefrågorna ska dessa enligt 
planerna förhandlas som en del i den 
kommande avtalsrörelsen.

Men är det inte svårt att tro på en överens-
kommelse när arbetsgivarna lagt ett nollför-
slag till den kommande avtalsrörelsen?

Lönesättningen har under en längre 

Bygg- och anläggningsavtalen kan slås ihop
Slå ihop Bygg- och anlägg-
ningsavtalen till ett avtal. 
Det föreslog Byggnads för ett 
knappt år sedan. Nu tycks det 
som om en sammanslagning 
är på gång. Eller?

får den lön och villkor i övrigt som gäl-
ler i branschen. Dagens situation är helt 
oacceptabel.

Denna fackliga oro för bemannings-
företagen delas av svenska folket. Det 
visar en undersökning som opinionsfö-
retaget Novus Opinion gjort på uppdrag 
av  bland annat  Byggnads.

Gillar inte utvecklingen
På frågan ”Tycker du att det är rätt eller 
fel att arbetsgivare säger upp anställda 
och tar in arbetskraft via bemannings-
företag?” svarar nästan 8 av 10 tillfrå-
gade att det är fel. 

Ingen verkar heller vilja drabbas av 

detta, nästan ingen vill ha sin anställ-
ning i ett bemanningsföretag. På frågan 
”Skulle du personligen föredra att ha din 
anställning hos ett bemanningsföretag 
eller direkt i det företag där du utför ditt 
arbete?” svarar nästan 9 av 10 att de vill 
ha sin anställning direkt i det företag där 
de utför sitt arbete.

En tredje fråga löd: ”Tycker du att 
företag ska kunna säga upp personal 
och sedan återanställa samma per-
soner via bemanningsföretag, som 
ett sätt att kringgå LAS?” 54 procent  
svarar nej.

Resultaten i undersökningen är en-
tydiga. Svenska folket gillar inte den 
nuvarande utvecklingen. 

Samtidigt kan man konstatera att be-
manningsföretagen har blivit en del av 
arbetsmarknaden. Byggnads kommer 
därför att göra vad man kan för att lyfta 
in frågan i 2010 års avtalsrörelse.

Avtalskrav 2010

Skärpta krav på bemanningsföretagen
Avtalsrörelsen 2010 -  den största på många år – kommer 
som vanligt att handla om kronor och ören. LO och Bygg-
nads har lagt förslag på 2,6 procent. För övrigt nästan på 
decimalen samma procentsats som Riksbanken landar på 
i sin prognos.

tid seglat upp som den stora tvistefrågan. 
Från Byggnads har man försvarat ack-
ordet och att det är viktigt att Byggnads 
avdelningar har ett avgörande infl ytande 
när ackorden sätts.

Arbetsgivarna har å sin sida velat ha 
bort de starka avdelningarna från för-
handlingarna för att i stället göra upp 
lokalt direkt ute på byggena.

 Kompromiss möjlig?
Nu säger man både från Byggnads och 

byggarbetsgivarna att man tror sig kunna 
hitta en kompromiss. 

Frågan kommer hur som helst bli en 
del av den nu inledda avtalsrörelsen.
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På bygget

Företaget som har ansvar för denna vik-
tiga del av Citybanan heter Formbetong 
och har sin hemvist i Katrineholm. Men 
de anställda på Formbetong kommer 
från hela landet och de arbetar också i 
hela landet.

En av betongarbetarna som arbetar i 
Södertälje är Jerry Johansson. Han har 
varit här sedan i augusti och räknar med 

att jobbet kommer att räcka ytterligare 
cirka ett och ett halvt år. 

Jerry Johansson är 37 år och har aldrig 
varit arbetslös. Men däremot har han ar-
betat på en rad orter runt om i Sverige.

- Ja, så är det. Man åker dit där jobben 
fi nns, säger han. 

Han gillar sitt arbete men skulle gärna 
jobba lite mer på hemmaplan om det gick. 

- Det svåraste när man åker runt är ju 
boendet. Men just här har jag tur efter-
som min gamla mamma råkar bo allde-
les i närheten. Så man kan säga att jag 
fl yttat hem till morsan på äldre dagar, 
säger han och skrattar gott.

Just den här dagen när vi besöker ar-
betsplatsen vid Mälarens strand är det 
ett par grader kallt och vinden är isande. 

Citybanan gräddfilCitybanan gräddfil
för pendeltågenför pendeltågen

Här vid stranden av Mälaren, strax utanför Södertälje, kan man se hur   
betongtunneln under Riddarfj ärden kommer att se ut. Här gjuts de jätte-
lika tre tunneldelar som ska föra pendeltågen från Södermalm till Riddar-
holmen. Två tunnlar är över 100 meter vardera och en på drygt 75 meter. 
När de nästan är klara kommer de att dras med pråmar in till Riddarfj är-
den i Stockholm. Där sänks de och läggs på plats på Riddarfj ärdens botten.
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På bygget

Nere i stålskrovet där gjutningen äger 
rum bildas små virvelvindar, som gör att 
det känns som minst 10 grader kallt.

Stålskrovet ja. Det är byggt i Estland 
och har fraktats till Sverige med tre prå-
mar över Östersjön. Det kommer att vara 
kvar utanför betongtunneln även när 
den sänks ner vid Riddarfj ärden.

Jerry visar och beskriver.
- Här där vi står nu ska dubbelspåret 

ligga. Golvet som gjuts är cirka en meter 
och väggarna kommer att bli något tjock-
are. I takt med att vi gjuter så sjunker 
skrovet ner i vattnet.

- Vi kan inte gjuta klar tunneln här i 
Södertälje. Då skulle den bli för tung och 
sjunka så djupt att den inte skulle gå att 
dra in till Stockholm. Så den sista gjut-
ningen av väggarna och taket får ske vid 
Riddarfj ärden, berättar Jerry.

Siktar på 230 kr i timmen
Lönemässigt ligger den här typen av be-
tongarbete bra till.

- Vi har premieackord på 194 kronor i 
timmen. Men vi siktar på 230 kr i timmen 
när vi mätt klart, säger Jerry leende.

Jerry och de andra vi träff ar på arbets-
platsen har nära till skratt. Det känns 
att det är ett bra arbetslag. De fl esta är 
anställda på Formbetong, men det fi nns 
annan inhyrd personal och de fi nska ar-
merarna går som egna företagare.

Vi träff ar skyddsombudet Erik Karlström, 
också han en rutinerad betongarbetare.

Citybanan 

När Citybanan är klar 2017 går en sex kilometer lång tunnel för pendeltågen under Stockholms innerstad. Det blir tre stationer 
- Stockholm Södra, Stockholm City och Stockholm Odenplan.

Nu först borrar och spränger man en tunnel i berget under Stockholm. Sedan sänker man ner en betongtunnel i vattnet vid 
Söderström under Riddarfj ärden. Sedan lägger man räls och drar ledningar och slutligen inreds stationerna vid Södra, City och 
Odenplan.

Parallellt med huvudtunneln med dubbelspår för pendeltågen byggs även en service- och räddningstunnel.
Cirka 17 miljarder kr kostar det att bygga Citybanan, som betalas av staten, Stockholms stad, Stockholms läns landsting samt 

Mälardals- och Östgötaregionerna. 
2 500 personer kommer totalt att arbeta med bygget.

- Peppar, peppar, hittills har vi bara 
haft en incident. Men det fi nns en del att 
göra faktiskt. Om du ser dig omkring så 
hittar du armeringsjärn både här och 
där. Särskilt nu när det är snö är det lätt 
att man fastnar eller halkar och slår sig.

- Dessutom  tycker jag att man kunde 
kostat på sig ett tak över hela skrovet. 
Med de raka kanter det är där uppe kan 
det inte vara svårt. Men det är väl pengar 
det handlar om, säger Erik Karlström 
och tillägger: som vanligt.

Vad är då det viktigaste att tänka på 
när man arbetar med att, som här, gjuta 
en tunnel som ska användas för att trans-
portera människor och gods på tåg.

Jerker Johansson tvekar inte:
- Renlighet är a och o. Det får inte 

komma något i betongen som gör att 
hållfasthet och annat påverkas. Och 
besiktning sker också hela tiden. Det 
är nödvändigt när man tänker på hur 
många människor som ska åka i den här 
tunneln.

Jerry Johansson åker runt i Sverige och arbetar där jobben fi nns. Nu arbetar han inne 
i ett stålskrov utanför Södertälje, där man gjuter tunnlar till Citybanan. 
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Lärlingar

I somras gick Björn Westerblom ut gym-
nasiet och fi ck genast jobb som bygglärling 
på Skanska. Efter ett par månader blev 
han uppsagd. Drömmen om en framtid 
som snickare såg ut att gå i kras. Utbild-
ningen ger nu honom och hans kurskom-
pisar en ny möjlighet i yrket.

Björn håller på att slipa en betongvägg 
som han varit med om att putsa. Han tyck-
er att han får mer ansvar och möjlighet att 
tänka själv nu, än när han gick som lärling 
på bygget.

- Där var det alltid en gubbe som tänkte 
ut vad man skulle göra. Och så får vi pröva 
på många olika uppgifter här, säger han.

På Säbyholm fi nns många olika bygg-
nader som behöver byggas till och reno-
veras.  Detta ger bred erfarenhet och yr-
kestimmar. När kursen är slut har Björn 
och hans kompisar samlat på sig cirka 
600-800 arbetstimmar och tagit ytterli-
gare ett stort steg mot yrkesbeviset.

Skönt och motiverat gäng
Dessutom har de byggt på sin yrkesteori. 
Inför varje arbetsprojekt får de utbildning 
i den teori som krävs. Och de som vill 
komplettera sina betyg i något kärnämne 
har möjlighet till det. Björn Westerblom 
passar därför på att läsa engelska B. 

Killarna på kursen kommer från hela 
Stockholms län. Säbyholms naturbruks-
gymnasium ligger avlägset vid en vik av 
Mälaren och det är inte lätt att ta sig dit. 
Det fi nns de som har en restid på tre tim-
mar. I ena riktningen. För Björn tar det 
två timmar från Saltsjö-Boo.

- Vi är ett skönt och motiverat gäng, 
säger han.

Pontus Lindbäck, 19 år från Sätra, in-
stämmer:

- Det är jättebra här, trevliga lärare och 
kompisar. Dessutom varierande arbets-
uppgifter som ger arbetstimmar. Det 
hade jag inte fått om jag gått arbetslös.

De som går kursen får 140 kronor om da-
gen, SL-kort och mat på skolan. Den första 
månaden var det strul med pengarna och 
ett tag såg det ut som om de skulle få bara 
hälften. Ändå fortsatte de att komma. Men 
nu har de fått den utlovade ersättningen. 
Tommy Strömbäck som är projektledare 

Vi vässar våra verktyg
- Det är bra att få en chans att lära sig yrket istället för att gå 
arbetslös och vara uttråkad, säger Björn Westerblom, 19 årig 
snickarlärling från Saltsjö-Boo. 

Björn är en av 19 arbetslösa bygglärlingar som går en unik ut-
bildning som Byggettan dragit igång på Säbyholms naturbruks-
gymnasium i Upplands Bro. 
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Aktuellt

I juli 2008 inträff ade en allvarlig ar-
betsplatsolycka vid byggarbetsplatsen i 
Kista. En person omkom, en annan ar-
betare skadades allvarligt och en bilist 
hamnade under rasmassorna, men kla-
rade sig utan allvarliga skador. Nu har 
Solna tingsrätt avgjort målet, som inte 
kommer att överklagas.

Den ansvarige konstruktören döms 
till 15 000 kr i dagsböter och villkor-
lig dom. Bolaget där hon är anställd, 

Cremona, ska betala 1,5 miljoner kr i 
företagsbot. De övriga tre åtalade fri-
känns.

Den omkomne montören arbetade som 
egenföretagare vid bygget. Han var gift 
och hade två barn. Advokaten som fö-
reträder änkan och barnen anser att det 
skadestånd som hon och barnen erhåller 
är alldeles för lågt.  

Ansvaret ligger på konstruktören
Olyckan i Kista inträff ade då arbeten 
pågick åtta meter upp i luften. Med hjälp 
av mobilkran lades betongplattor på ett 
bjälklag då detta plötsligt rasade. En av 
balkarna klarade inte belastningen. 

Tingsrätten lägger hela ansvaret för 
olyckan på konstruktören. Olika ex-
perter som Byggettan talat med anser 
det utmärkt att ett personligt ansvar ut-
krävts. Men många är kritiska till att det 
bara handlar om konstruktören.

Familjens ombud anser att fl er skulle 
ha fällts. Framför allt arbetsledaren på 
på plats.

Byggettans arbetsmiljöombudsman 
Tomas Kullberg är inne på samma lin-
je.

- Fler personer borde få ta ett person-
ligt ansvar. Det måste ju fi nnas någon 
form av kvalitetssäkring. Numera är det 
ju nästan jämt ett stort antal företag som 
är inblandade i processen, säger han och 
fortsätter:

- Om det inte fi nns kontrollstationer 
kan ju samma fel upprepas gång på gång 
med risk för fl er allvarliga olyckor. 

På arbetsmiljöverket anser juris-
ten Andreas Tidström att detta är en 
mycket viktig principiell dom. Han har 
ingen åsikt i sig om domen, men anser 
att branschen har en hel del att lära av 
domen. Särskilt som byggbranschen är 
så olycksdrabbad.

och undervisar i byggteori är imponerad 
av killarnas motivation. 

- Inför varje arbetsuppgift går vi igenom 
teorin. Och killarna är med i planering och 
mängdar själva. 

Kursen ger killarna en möjlighet att ut-
veckla sin kompetens och höja sin yrkes-
status. Alternativen för dem hade varit 
arbetslöshet och förlorad yrkesutveckling 
eller att överge den yrkesbana de drömt 
om.

En 19 årig bygglärling som blir uppsagd 
får vänta tre månader innan arbetsför-
medlingen och ungdomsgarantin tar vid. 
Under den tiden får han ingen ersättning. 
Gymnasiet har släppt sitt ansvar för lär-
lingen så risken att bli lämnad vind för 
våg är stor. Kommunerna har visserligen 
ansvar att erbjuda unga människor mellan 
16 och 20 år ,utbildning eller arbete, men 
har svårt att leva upp till det.

Det är den verklighet som killarna skulle 
ha mött om de inte kommit med på Byg-
gettans kurs.

- De här unga killarna har valt bygg-
linjen och fått löfte om att få göra klar en 
utbildning. Så plötsligt bryts löftet och 
ingen tar ansvar för dem. De lämnas vind 
för våg utan färdig utbildning, utan jobb 
och utan möjlighet att bygga sig ett eget 
liv, säger Johan Lindholm, Byggettans 
ordförande.

Ingen engångssatsning
- Det är självklart att facket tar ansvar 
när människor far illa. Den nuvarande 
regeringen gör inget för de här unga kil-
larna och kommunerna kan inte hjälpa 
unga arbetslösa. Vi gör vad vi måste i 
det här läget och den här utbildningen 
är därför ingen engångssatsning, säger 
Johan Lindholm.

Snart kommer ytterligare omkring 
40-50 arbetslösa bygglärlingar till Säby-
holm för att gå vidare på sin yrkesbana. 
Då kommer även fl er handledare, från 
bland annat NCC, och kärnämneslärare 
att engageras i projektet.

Utbildningen är ett samarbete mellan 
Byggettan, ABF Sollentuna, Brunnsviks 
folkhögskola, Säbyholms naturbruks-
gymnasium och byggföretagen NCC och 
Skanska. ABF bidrar med utbildnings-
timmar, lärare och lokaler och byggföre-
tagen med handledare och verktyg.

Krister Strömberg är utbildningsan-
svarig vid Byggettan. Han menar att det 
här sättet att arbeta för att ta hand om ar-
betslösa lärlingar borde prövas på fl er håll 
i landet.

För behovet fi nns. I december 2009 
var 2 949 bygglärlingar arbetslösa i lan-
det varav 321 i Stockholmsområdet.  

Konstruktören dömd för Kistaolyckan
”Bra att det utkrävs ett per-
sonligt ansvar, men fl er borde 
utkrävas detta”. 

Tingsrättens dom efter Kista- 
olyckan för ett och ett halvt 
år sedan hälsas med tillfreds-
ställelse av många experter. 
Nu borde byggföretagen ta 
lärdom av domen, anser bland 
annat Arbetsmiljöverket. 
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Under de senaste åren har samarbetskli-
matet mellan Byggnads och Peab varit an-
strängt, något som har lett till en rad tvis-
ter i  Arbetsdomstolen, AD. Detta i sig har 
medfört ekonomiska och arbetsrättsliga 
förluster, både för Byggnads och Peab.

Tvisterna har framför allt handlat om 
hur den fackliga verksamheten ska bedri-
vas på Peab. Nu har båda parter funnit att 
de måste förbättra samarbetsklimatet. 

- Det är med stor glädje och lättnad jag 
kan konstatera att vi tillsammans har un-
dertecknat en överenskommelse, som gör 
att vi kan lägga allt gammalt groll bakom 
oss och se framåt, säger Torbjörn Johans-
son, avtalssekreterare i Byggnads.

Torbjörn Johansson berättar också att 
konfl ikterna man haft har varit koncen-
trerade till södra Sverige. 

- Det har handlat om ett tiotal tvister 
som antingen legat i domstol eller varit 
på väg dit, säger han.

När det gäller landet i övrigt – inklu-
sive Stockholmsregionen – kan han 
utifrån sin horisont inte se några lik-
heter.

Ser framåt
Torbjörn Johansson konstaterar att det 
heller inte fi nns någon liknande situation 
med andra byggföretag. När det gäller 
uppgörelsen med Peab poängterar han 

Byggnads och Peab 
drar tillbaka 
sina tvister i AD
Byggnads och byggföretaget Peab har kommit överens 
om att minska framtida tvister mellan fack och arbets-
givare. Överenskommelsen innebär bland annat att 
Byggnads och Peab drar tillbaka sina pågående tvister 
i Arbetsdomstolen. 
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Torbjörn Johansson, avtalssekreterare 
i Byggnads, har varit med och skrivit 
en historisk överenskommelse med 
Peab om att minska framtida tvister.

att man måste se till helheten. Och att 
man nu kan se framåt. Och framförallt 
som i alla förhandlingar - vad som är 
alternativen. 

- Det här är en historisk överenskom-
melse. Jag ser ljust på Byggnads och 
Peabs framtid. Dessutom känns det 
bra att kunna meddela alla inblandade 
i tvisterna att de läggs ner, säger Mats 
Johansson, vice vd Peab.

Uppgörelsen innebär att Byggnads 
och Peab tillsätter en gemensam arbets-
grupp. Gruppen har som mål att fi nna 
former för att reglera det framtida sam-
arbetet rörande fackliga frågor, samt att 
minimera framtida tvister.

Ung, arbetslös och överfl ödig?

Välkommen till ett seminarium om 
ungdomars situation och deras roll i framtiden. 

Hur ska framtiden se ut? Hur vill DU att den ska se ut?
Den 8 april kl 12.30-16.30, Vimpeln konferens, Skytteholmsvägen 2 i Solna (Byggettan)

Medverkar gör Johan Lindholm, Ordförande Byggettan, Elisabeth Martin, VD Stockholms Byggmästareförening,
Jytte Guteland, ordförande SSU, Irene Wennermo, chef LOs arbetslivsenhet, samt representanter från politiska partier 
och Byggettans ungdomskommitté.

Alla är välkomna - anmäl dig senast den 1 april, mejla ordochkultur@telia.com eller ring 070-679 53 96.
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Valet 2010

- Ingen ska behöva stå ut med att kollektiv-
trafi ken inte fungerar. Det är helt oaccepta-
belt att tåg och bussar inte fungerar så fort 
det kommer lite snö. Den här vintern har 
ju varit rena lotteriet om man har kommit 
i tid till jobbet eller inte. Kollektivtrafi ken 
måste fungera i alla väder och landstinget 
måste avsätta så mycket resurser så att 
trafi ken garanterat fungerar oavsett väder. 
Trafi kproblemen uppstår ju år efter år så 
fort det kommer lite snö, det måste bli slut 
med det, säger Roland Ahl.

Men det är inte bara kollektivtrafi -
ken som Roland Ahl har synpunkter på. 
Sjukvården tillhör också landstingets 
ansvarsområde och han har många syn-
punkter på vården.

- Precis som kollektivtrafi ken så måste 
sjukvården fungera klanderfritt. Männis-
kor som behöver vård ska känna trygghet, 
de ska veta att vården fungerar, att man kan 
få hjälp när man behöver. Köerna måste 
bort och det måste bli ett stopp på trixan-

det med skattemedel när det gäller priva-
tisering och etableringsrätt, säger Roland 
Ahl.

Kollektivtrafi ken och vården
Vilket betyg vill du sätta på kollektivtra-
fi ken och vården – så som den fungerar 
idag?

Roland Ahl funderar en stund. Sedan 
säger han:

- Om jag är rejält generös så skulle jag ge 
en trea – på en femgradig skala – till både 
kollektivtrafi ken och vården. Men det är 
inget betyg den nuvarande majoriteten 
har anledning att vara stolt över. Jag mö-
ter människor varje dag som är upprörda 
över hur det fungerar.  Om Socialdemo-
kraterna vinner valet så måste vi se till att 
kollektivtrafi ken och vården utvecklas och 
fungerar.

För Roland Ahl handlar det inte bara om 
att få vardagstrafi ken att komma i tid . Han 
vill ha en rejäl utveckling. 

Han säger:
-  Stockholm kommer att växa oerhört 

kraftigt. Stadsplanerarna räknar med att 
Stockholm kommer att växa med ”ett Gö-
teborg” under de kommande 25 åren. Då 
kommer inte dagens trafi kkapacitet att 
räcka till. För att klara framtiden måste 
vi börja bygga, vi måste inleda byggandet 
redan idag annars kommer det att bli ännu 
värre kaos än det vi redan har.

- Vi måste knyta ihop Stockholm, vi 
måste skapa fungerande tvärförbindel-
ser och vi måste se till att skärgården får 
fungerande kollektivtrafi k. De som bor i 
skärgården ska kunna pendla till jobbet 
precis som alla andra. Stockholm är ju en 
sjöstad, här fi nns en stor potential för kol-
lektivtrafi k och nya trafi klösningar. Det är 
viktigt att vi vågar tänka nytt.

Roland Ahl är 43 år. Han bor med sin 
sambo i en villa i Brottby, Vallentuna kom-
mun. De 28 första åren av sitt liv bodde Ro-
land i Märsta. Han har jobbat på Byggettan 
sedan 2004.

Roland är valledare i arbetarekommu-
nen i Vallentuna, han är ordförande i Bygg-
sossen och ersättare i kommunfullmäktige 
i Vallentuna.

Ingen ska behöva stå ut med att kollektivtrafi ken inte 
fungerar. Det säger Roland Ahl, studieansvarig på 
Byggettan och socialdemokrat. Han vill ha ett större 
politiskt ansvar och infl ytande efter valet i september, 
gärna som landstingspolitiker.

Rena lotteriet Rena lotteriet 
om man kommer om man kommer 

till jobbettill jobbet

Roland Ahl vill kunna påverka kollektiv-
trafi ken och vården genom att försöka bli vald 
till landstingspolitiker för Socialdemokraterna.
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Företagshälsovård

Hur fungerar företagshälsovården idag? 
Får medlemmarna den hälsovård som 
fi nns inskriven i avtalet? Utbyggd före-
tagshälsovård är ett av Byggnads krav i 
årets avtalsrörelse. En av paragraferna 
i Byggavtalet och Anläggnings-
avtalet behandlar 
frågan om före-
tagshälsovår-
den.

Enligt av-
talen ska före-
taget teckna avtal 
med en företagshälsa eller 
ha inbyggd företagshälsovård i företaget. 
Hit ska de anställda kallas för hälsoun-
dersökning minst vart tredje år. Om det 
behövs ska en individuell åtgärdsplan tas 
fram för den anställde efter besöket.

Vid hälsoundersökningen görs en del 
tester och det tas prover för att fastställa 
den anställdes hälsostatus. Undersökning-
en kan variera från företag till företag men 
brukar följa ett ganska givet mönster.

Men trots att det fi nns inskrivet i avtalen 

att anställda ska kallas till hälsoundersök-
ningar fi nns det mängder av företag som 
inte har någon företagshälsovård för sina 
anställda. Trots att de tecknat kollektivav-
tal där hälsoundersökningen ingår.

Skillnad på företag
På Byggettan har 

medlemsvärva-
ren Leif Holm-
gren ringt runt 

och fått fram att 
det är mer vanligt att 

företag saknar avtal än att man 
har tecknat ett sådant. Åtminstone hos de 
små och medelstora företagen.

- Det är naturligtvis väldigt stor skillnad 
på de stora och små företagen. De större fö-
retagen har klart bättre förutsättningar att 
teckna bra avtal med hälsoföretagen. Men 
det är alldeles för många av våra medlem-
mar som inte får den företagshälsovård 
som de enligt avtal har rätt till, säger Leif.

Ett av de företag som har en fungeran-
de företagshälsovård är Skanska, som 

skrivit avtal med företaget Feelgood. 
Avtalet med Skanska omfattar 500 per-
soner  i Stockholm.

- Jag tycker vi har en bra företagshälso-
vård, säger Pär-Olow Johansson, regional 
facklig förtroendevald på Skanska. Men 
det borde vi ju ha eftersom vi  i MB-grup-
pen varit med och utarbetat programmet. 

Avtalet mellan Skanska och Feelgood 
innehåller ett basutbud som är obliga-
toriskt för alla. Det har under senare år 
byggts ut med bland annat konditions-
test. En del andra tester och prover, kan 
göras efter samtal med den som blir un-
dersökt.

- Företagshälsovården är en viktig del i 
kollektivavtalen. Medlemmen får informa-
tion om hur det står till med hälsan. Och 
om något behöver göras.

- Dessutom är det oerhört viktigt att det 
samlade resultatet från undersökningarna 
återförs till bland annat MB-grupperna, 
så att det kan användas för att förbättra 
arbetsmiljöarbetet, säger Pär-Olow Jo-
hansson.

Hur mår företagshälsovårdenHur mår företagshälsovården

En gång i tiden hette det Bygg-En gång i tiden hette det Bygg-
hälsan. Men det är nu 25 år hälsan. Men det är nu 25 år 
sedan Bygghälsan försvann. sedan Bygghälsan försvann. 
Ändå fi nns det medlemmar som Ändå fi nns det medlemmar som 
inte varit på en hälsokontroll inte varit på en hälsokontroll 
sedan Bygghälsans dagar. sedan Bygghälsans dagar. 

Hur står det till på din 
arbetsplats? Byggettans tidning 

tar gärna emot tips, mejla till 
byggettan@byggnads.se.
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Kontakta Byggettans Försäkringar 

om du har frågor kring hur blanketten 

ska fyllas i, tel 08-734 65 00, 

telefontid måndag-fredag 8.00-12.00.

Prestationslön – TBM
Statistik för perioden 1 oktober - 31 december 2009. 

Detta är de tio högsta förtjänsterna på arbetsplatser över 4 000 timmar. 

 Företag Timmar Förtjänst 

  JM Stombyggnad 5 311 204,00 kr 

 JM Inredning  4 192 203,78 kr 

 Veidekke Entreprenad AB 5 374 202,57 kr 

 JM Stombyggnad 5 600 201,16 kr 

 JM Inredning  4 769 201,00 kr 

 Peab Bostad AB 8 353 200,05 kr 

 JM Inredning  8 898 200,03 kr 

 Peab Bostad AB 8 414 198,70 kr 

 Peab Bostad AB 5 728 198,56 kr 

 JM Stombyggnad 7 773 198,50 kr 

     

 Högsta avstämningen är på 466  346,57 kr  

 Lägsta avstämningen är på 179  148,38 kr  

 Snitt på PU-ackord 489 902  193,00 kr  

 Snitt på rakt ackord 60 703  195,92 kr  

 Snitt på blandackord 609 329  187,82 kr  

  

 Under perioden har det gjorts 371 avstämningar på totalt 1 159 934 timmar. 

     

   

Du ska alltid anmäla alla olyckor och sjukdo-
mar som uppstår i ditt arbete. Även om det inte 
har medfört sjukfrånvaro. Skadan kan medföra 
framtida bestående besvär som kan ge rätt till 
ersättning.

Idag är det få arbetssjukdomar som blir god-
kända av Försäkringskassan som arbetsskada.
Det har lett till att många låter bli att anmäla sina 
besvär. Det leder i sin tur till att statistiken över 
arbetsskador ger sken av att arbetsskador och 
arbetssjukdomar har minskat - och därmed att 
arbetsmiljön är förbättrad. Konsekvensen blir 
den att man inte behöver lägga ner resurser på 
att forska om vilka sjukdomar som kan bero på 
arbetet i byggbranschen.

Ofta säger Försäkringskassan att det inte fi nns 
tillräckligt med forskning som visar att arbetet 
som byggnadsarbetare medför någon ökad risk 
för att utveckla olika sjukdomar, och därmed 
avslår de våra medlemmars ansökningar om 
ersättning.

Ju fl er som anmäler sina skador, desto mer sta-
tistik kommer det att fi nns över arbetsskador och 
därmed uppstår ett större behov av forskning. 
Genom din anmälan kan du lyfta fram och peka 
på brister i arbetsmiljön. Då kanske vi kan få 
fram att byggnadsarbete är ett utsatt arbete och 
i framtiden kan detta leda till att fl er får sina be-
svär klassade som arbetsskada.

Därför är din anmälan viktig - och fyll i den så 
noggrant som möjligt! 

Försäkringar 
informerar

Anmäl din 
arbetsskada!

Val 2010 i diktens form
Rättvisa är troligtvis ett ord som kommer att använ-
das ofta och av många under det kommande valåret. 
Mats Hammarlund, välkänd för många av Byggettans 
medlemmar, har sin speciella beskrivning av ordet 
rättvisa. 

Mats kommer att medverka i tidningen fram till valet i höst 
med sina tänkvärda dikter.

Rättvisa mjuk
som markens duk
ger kollektivet
goda tankar
när vi
med hammar’n
envist bankar

Orättvisa
är som grus
i snörad känga
gör sig påmind
vass och kantig 
går sällan
att förtränga

— Rättvisa —
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Semester

Nässlingen
Nässlingen utanför Ljusterö i södra 
Roslagen är en riktig pärla! Här kan 
man ta ett härligt bad, basta, ta en run-
da i motionsspåret eller fi ska. På Näss-
lingen fi nns också en restaurang med 
fullständiga rättigheter  där musik- och 
grillkvällar anordnas sommartid.

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

De fl esta uthyrningsstugorna håller en 
mycket god standard och har renoverats 
kontinuerligt. De är på två eller tre rum 
och modernt utrustade med pentry, tv, 
dusch och wc och 3-6 bäddar. Det fi nns 
också mindre stugor och med enklare 
standard. En vecka på Nässlingen kostar 
mellan 2 200 kr och 4 500 kr, beroende 
på storlek och standard på stugan.

Stugorna på Nässlingen hyrs ut vecka 
25-31. Övrig tid går det bra att hyra under 
helgerna vilket kostar mellan 680 kr och 
1 300kr.

Gistholmen
Gistholmen är en klippig och lummig ö 
som ligger i Stockholms mellersta skär-

gård, nära Södra Ingmarsö. På Gisthol-
men har man nära till naturen. Man bor 
i en enkel stuga med möjlighet till bad, 
fi ske, roddbåtar och avkoppling.

Gistholmen är en liten ö och man tar 
sig runt på cirka en halvtimme. Det fi nns 
20 stugor som rymmer två till fyra per-
soner. Alla stugor har bänkspis, kylskåp 
och eget utedass. Här fi nns inget rinnan-
de vatten utan det hämtar man själv i 
den gemensamma brunnen. Gemensam 
är också storstugan.

Det är inte dyrt att semestra på Gist-
holmen. Mellan 1 300 kr och 2 700 kr för 
en vecka. Men stugorna kan också hyras 
för kortare tid. Minimum är två dygn 
och där ligger dygnspriset mellan 190 
och 390 kr.

Lofsdalen
Byggettan har även två stugor i Härje-
dalen. De ligger 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 
fi nns det även möjlighet att hyra skoter 
och ge sig ut på långtur. På sommaren 

är det fj ällvandring och fi ske i mycket 
fi skrika vatten.

Byggettans stugor har rustik träinred-
ning, braskamin och egen bastu. De är 
välutrustade för sex personer. Stugorna 
hyrs ut året om.

Boka semesterstugan nu
Nu är det hög tid 
att börja tänka 
på semestern! 
   Framförallt 
för dig som vill 
boka en stuga 
på Nässlingen 
eller Gistholmen 
i Stockholms 
norra skärgård 
eller Lofsdalen i 
Härjedalen. 

Bokning
Stugorna på Nässlingen och Gist-

holmen och båttransport till Näss-

lingen bokas genom Nässlingen på 

telefon 08-542 472 10. Läs mer om 

skärgårdsöarna på www.nasslingen.se

Information om turtider för Wax-

holmsbåten till Gistholmen, ring  

08-679 58 30 eller gå in på 

www.waxholmsbolaget.se
Som medlemsförmån ingår fri 

transport t/r till Åsättra på Ljusterö 

för medlem samt dess familj. Med-

lem som gästar hamnen på Nässling-

en har två fri nätter med båt. Lämna 

personuppgifter vid bokning.

För mer information och bokning 

av Lofsdalen och priser ring Vim-

peln 08-734 66 00. 
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—  Konkurser  —
 556748-5833 AR Linder Bygg AB                100203      
 556108-6942 Bygg & Anläggn. Helm AB, Jan     100107      
 556677-5655 Byggfokus i Stockholm AB          100125      
 556670-1131 Byggtjänst Syd AB                 100121      
 556707-4538 Bålsta Miljöhus AB                100111      
 556778-4664 Christeffs Bygg Entreprenad AB   100126      
 556255-3270 City Stål & Husteknik AB          100128      
 556764-2219 CT & MT Allservice AB             100129      
 556674-2333 DS Ställningar AB                 091217      
 556559-6631 Retur Service i Stockholm AB   100115
   f.b.Edessa Entreprenad AB                  
 556735-6844 Ekerö Ställningar AB              100113      
 556547-3120 EpsiCon AB                        100120      
 556739-5230 Exclusive Homes of Sweden AB     100114      
 556716-7977 Frax Entreprenad & Åkeri AB       091218      
 556642-6168 GEMX Bygg AB   091228
 556759-8791 M&R Partner AB                    091211      
 580710-4830 Mats Olsson med ftg: M.K.O. Byggtjänst 100113      
 969718-3466 Marvic Byggservice HB             091216      
 556771-7292 Nellmax Stockholm AB              100112      
 556659-4478 NOVOgroup MA AB                  100108      
 916509-9897 NS-Bygg HB                        091210   
 556718-2430 Sanda Bygg & Renovering AB i Haninge 091123
   Fb. Enskede Bygg & Förvaltning AB    
 556770-6246 Skärmabrinks Bygg AB              100107      
 556488-4327 Spantra AB                        091215      
 556386-3074 Stuckatören in Scandinavia AB    100125      
 556670-1305 Univia Byggnads AB                100108  
 556728-0572 VR Partner AB   100114     
 556676-1853 Värmdö Fasad AB                   100128      
     

   

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

– kontakta Byggettan tel 08-734 65 00.

Aktuellt

Årsmöte med 
Byggettans 

representantskap
Tid: Torsdagen den 25 mars, kl 14.00

Plats: ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41

Gäst: Sven-Erik Österberg, riksdagsledamot (S)

                                         

                                                                                                                           Alla medlemmar är välkomna i mån av plats!      

Hallå där 
- Josefi n på 

Gotland!

Josefi n Hagelin har arbetat som admi-
nistratör på Byggettans kontor i Visby 
sedan oktober. Ombudsmannen Pontus 
Bergvall och administratören Josefi n 
är de som servar Byggettans Gotlands-
medlemmar.

 
Hur kom det sig att du sadlade 
om från frisöryrket?

- Jag var egen företagare 
och det var tuff t. Sedan har 
jag via båda mina föräldrar 
facket i blodet. Så det var 
ganska naturligt, säger Jo-
sefi n som också tycker det 
är kul att pröva något nytt.

 Är det många medlemmar som hör av sig?
- Ja, det tycker jag. Fast jag har ju inte varit 

här så länge än. Vi har öppet vardagar mellan 
8-17 utom på fredagar då vi stänger kl 12.30. Vill 
man ringa till oss så är det 08-734 65 00, det vill 
säga via växeln i Solna. Och vill man komma 
och träff a oss personligen så sitter vi i Arbetar-
rörelsens hus i Visby, säger Josefi n.
Vad är det medlemmarna främst behöver hjälp 
med och frågar om?

- Den mesta kontakten har jag med nya 
medlemmar som jag skriver in. Jag har också 
utträden som jag handlägger. A-kassan får 
vi frågor om som vi hänvisar vidare till a-
kassans handläggare. Men eftersom jag har 
hand om arbetsplatsanmälan i Byggettans av-
talsområde så blir det en del kontakter med 
olika företag.
Hur många medlemmar fi nns det på Gotland?

- Jag tror vi är strax över 830 medlemmar 
här på Gotland just nu. Men det roliga är att 
jag handlägger fl er inträden än utträden, säger 
Josefi n Hagelin.

Josefi n Hagelin.
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Medlemsmöte 9 mars

Sektion 01, Bromma, Västerort, Kista och Ekerö

Tema Förbifart Stockholm

Plats  Scandic hotel, Brommaplan

Tid  16.30

Sektion 07, Märsta, Upplands Väsby och Sigtuna

Tema Avtalsrörelsen

Tid och plats  Samling Corners krog kl 17.00, därefter  
 OBS! ny möteslokal Cabinen, Stockholms- 
 vägen 25, Märsta, kl 18.00

Sektion 02, Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Tema Stockholmsmodellen,  
 gäst är K-G Westlund från LO-distriktet

Plats  Kulturhuset, Poseidon torg, Haninge C

Tid  17.00

Sektion 08, Nacka och Värmdö

Tema Avtalsrörelsen, representantskapets årsmöte  
 och första maj

Plats  Boo Folkets hus, Orminge centrum

Tid  17.00

Sektion 03, Huddinge, Botkyrka och Salem

Tema Ropen ska skalla!

Plats  ABF, Kommunalvägen 26, Huddinge

Tid  17.00

Sektion 09, Solna, Sundbyberg och Sollentuna

Tema Aktuella frågor

Plats  Vimpeln konferens, (Byggettans konferens-  
 lokaler), Skytteholmsvägen 2 bv, Solna

Tid  17.00

Sektion 04, Södertälje, Nykvarn och Gnesta

Tema  Arbetsförmedlingen

Plats  ABF, Nedre Torekällgatan 7, Södertälje

Tid  17.00 

Sektion 10, Stockholm, Hägersten, Lidingö,

                     Skärholmen och Älvsjö

Tema Avtalsrörelsen, första maj-paroller

Plats  Vimpeln konferens, (Byggettans konferens-  
 lokaler), Skytteholmsvägen 2 bv, Solna

Tid  17.00
Sektion 05, Järfälla, Upplands Bro och 

                     mot Enköping

Tema Avtalsrörelsen, inför manifestation 17 mars

Plats  Folkets hus, Gjutarplan 2, Kallhäll

Tid  17.00

Sektion 11, Täby, Danderyd, Vallentuna, 

                     Österåker och Vaxholm

Tema Avtalsrörelsen, Stockholmsmodellen

Plats  Scandic hotel, Näsbyvägen 4, Täby

Tid  17.00

Sektion 06, Johanneshov, Farsta, Skarpnäck     

                     och Skogås 

Tema Lärlingar

Plats  Farsta Gård 

Tid  17.30

Sektion 12, Gotland

Tema:  Första maj-paroller. Gäst är Crister Engel- 
    hart (S) 

Plats  Arbetarrörelsens Hus, Stenhuggarv 6, Visby

Tid  18.00


