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Christian Bengtzelius
ordförande Byggnads Stockholm-Gotland 

Christian kommenterar

När jag skriver det här är det fem da-
gar sedan Byggnads sa upp Bygg-
avtalet. Vi varslade om konfl ikt från 

den 12 och 19 mars, för inte mindre än 800 med-
lemmar i Byggnads Stockholm-Gotland på ett 
stort antal företag och arbetsplatser i Stockholm 
och på Gotland.

Vårt väl övervägda beslut om uppsägning och 
varsel grundade sig i att Sveriges Byggindustrier, 
BI, inte visat något som helst intresse att hitta lös-

ningar i de för oss allra vikti-
gaste frågorna - ordning 

och reda på våra 
byggarbetsplatser. 
Någon måste ta 

ansvar för kontroll 
och uppföljning av de 

företag som upphandlas som 
underentreprenörer i allt större omfattning. 

Och vilka lämpar sig bättre för att ta det 
ansvaret än de som bestämmer vilka underen-
treprenörer som ska få jobben, huvudentrepre-
nören. Genom att ålägga huvudentreprenören 
med ett huvudentreprenörsansvar skulle man 
tvinga fram en betydligt bättre kontroll i alla 
led. Vi skulle också ha några att rikta våra med-
lemmars krav gentemot när oseriösa företagare 
gått under jorden och lämnat lönekrav och andra 
tvister bakom sig.

I en annan för våra medlemmar oerhört viktig 
fråga – arbetsmiljön – har vi inte heller funnit 
några lösningar som vi har samsyn om. Vi kan 

aldrig någonsin acceptera att det dör en bygg-
nadsarbetare varje månad på svenska byggar-
betsplatser år ut och år in! Därför måste vi få på 
plats regler och avtal för våra skyddsombud och 
en samsyn på hur utbildningen av våra skydds-
ombud ska se ut. Vi bestämmer själva vilka som 
ska företräda Byggnads som fackligt förtroen-
devalda. Detta ifrågasätts nu av BI på ett sätt 
som strider mot hela svenska modellen och den 
facklig förtroendemannalagstiftning som fi nns.

BI ifrågasätter också en av de starkaste 
grunderna i vårt Byggavtal. Arbetsgivarna  för-
söker att diktera villkoren genom att ensidigt be-
stämma vilka löneformer som ska råda på arbets-
platserna och då med system som baserar sig på 
ekonomiska resultat, utan någon som helst säker 
insyn varken från de anställda eller Byggnads.

De här grunderna var det som fi ck oss att 
säga upp Byggavtalet och varsla om konfl ikt.  
Men det fi nns också fl er frågor i årets avtalsrö-
relse där vi i skrivande stund har långt kvar till 
en lösning. Vi står bakom LO-samordningen när 
det gäller löner, vilket idag innebär att kravet på 
2,8 procent i löneökning kvarstår tills LO beslu-
tar något annat.

Nu ska vi tillsammans se till att få igenom våra 
krav och få ordning och reda på våra byggarbets-
platser!

Håll koll på Byggnads hemsida för senaste in-
formation om avtalsrörelsen och om konfl ikten 
bryter ut, www.byggnads.se .

ningar i de för oss allra vikti-
gaste frågorna - ordning 

och reda på våra 

ansvar för kontroll 
och uppföljning av de 

företag som upphandlas som 

” Någon måste ta 
ansvar för kontroll och uppfölj-

ning av de företag som upphandlas 
som underentreprenörer i allt 

större omfattning.”

Därför sa vi upp 
Byggavtalet
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Aktuellt

Christian Bengtzelius, Byggnads 
Stockholms-Gotlands ordförande, är 
bekymrad över arbetsmarknadsläget.

- Utan någon form av förmånliga statliga lån 
kommer byggandet inte igång och våra medlem-
mar går utan jobb, säger Christian Bengtzelius. 

Christian Bengtzelius efterlyser också ett all-
mänt riktat rot-bidrag för att få ner arbetslösheten.

- Som det är idag är det bara enskilda personer 
om kan dra nytta av rot-bidraget. Ska det få någon 
eff ekt mot arbetslösheten behövs ett allmänt rot-
bidrag som också gäller för hyres- och bostads-
rättsfastigheter, säger han.

Varför byggs det inte fl er lägenheter när in-
fl yttning till Stockholm är så stor. Efterfrågan 
fi nns ju?

- Dels tar många kommuner ut så höga mark-
priser att det blir för dyrt och dels fi nns ingen 
anledning för byggföretagen att pressa fram nya 
bostäder. Det skulle ju kunna pressa ner priserna, 
säger Christian Bengtzelius.

Storstockholm växer snabbt. Befolkningsök-
ningen har varit mycket stor sedan mitten av 
förra decenniet. Samtidigt har bostadsbyggandet 
minskat. De senaste fyra kvartalen, till och med 
halvårsskiftet 2012, påbörjades 7 000 bostäder. 

Stockholms läns landsting skattar i två olika be-
folkningsscenarier att det behövs i storleksord-
ningen uppemot 17 000 nya bostäder per år fram 
till år 2030. 

Det bor nu närmare 2,1 miljoner invånare i 
Stockholms län och enligt myndigheternas prog-
noser kommer befolkningen att växa med över 
30 000 invånare varje år. Befolkningsökningen i 
Stockholm är överlägset högst i landet.

Samtidigt som folkmängden ökar kraftigt lig-
ger alltså byggandet på en oerhört låg nivå. Med 
tanke på det låga bostadsbyggandet under fl er år 
så kommer situationen på bostadsmarknaden att 
bli närmast kaotisk. Redan idag är det svårt för 
dem som söker arbete eller vill studera i Stock-
holm att hitta någonstans att bo. 

Magnus Ledéus, som följer varselutveck-
lingen på Byggnads Stockholm-Gotland, säger 
att läget för närvarande är osäkert.

- Före jul kom det in mängder med varsel, men 
efter nyår har situationen förbättrats, särskilt 
för de små och medelstora förtagen. För de 
större byggföretagen ser det mörkare ut, men det 
är mycket svårt att sia om vilket håll utvecklingen 
går.

Mest minskar 
bostads-
byggandet 
i Stockholm

Byggandet minskar i 
hela landet men mest 
minskar det i Stock-
holm. Det visar den 
senaste statistiken. 

Minskningen gäller 
också alla kategorier 
av bostäder, men 
allra mest minskar 
byggandet av hyres-
rätter. Bara cirka 
400 allmännyttiga 
hyresrätter började 
byggas under det 
senaste året.

Går man tillbaka ett 
år visar det sig att an-
talet nya hyresrätter i 
Stockholmsområdet 
minskat med 1 400 
lägenheter, vilket är 
en minskning med 70 
procent. Ser man till 
samtliga bostäder 
är minskningen det 
senaste året 2 400 
eller 30 procent.

Boverket uppskattar 
att det under 2013 
kommer att påbör-
jas 7 000–7 500 
bostäder. Av dessa är 
cirka 3 000 bostads-
rätter, 2 500 hyres-
rätter och 1 000–
1 500 småhus. Det 
vill säga cirka 10 000 
färre än vad Läns-
styrelsen i Stock-
holm bedömer som 
nödvändigt.

Byggkonjunkturen

Många arbetslösa 
i osäker framtid

Medan behovet av bostäder i Stockholms län ligger på cirka 
15 000 lägenheter per år ligger byggandet på knappt hälften. 
Samtidigt ökar arbetslösheten bland länets byggnadsarbetare. 
Idag är drygt 1 000 byggnadsarbetare eller nästan 10 procent 
inskrivna i Byggnads a-kassa.
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De tre inledarna Jonas Ivman, LO, Anna 
Engelbert, Unionen, och Leif Holmgren, 
Byggnads, satte prägel på kvällen genom 

rappa inlägg och publiken hakade på.
Leif Holmgren berättade om Byggnads med-

lemscentrum, Byggnads Nu, som under 2012 
värvade 520 nya medlemmar. Han berättade att 
de som tar kontakt med centret oftast frågar om 
avtalen, att man tar emot mellan 60-90 samtal 
per dag och att man under fj olåret hade 15 000 
kontakter.

Jonas Ivman ansåg att facket inte hängt med 
när arbetsmarknaden har förändrats. Han re-
dovisade också delar av de undersökningar som 
LO gör om medlemmarnas inställning till facket.

- Det man främst vill vara med i facket är för 
den trygghet det innebär, sa Ivman.

Om det är tuff t för många LO-förbund som 
tappar medlemmar så är bilden den omvända för 
Unionen.

Anna Engelbert berättade att Unionen 2008 
bestämde sig för att medlemsvärvningen var den 
absolut viktigaste uppgiften för förbundet.

- De två första åren var det tuff t, men 2010 vän-
de det och sedan har det bara gått uppåt, berät-
tade Anna som på frågan om orsaken sa att det 

handlar om uthållighet, prioritering och att alla 
aktiva och förtroendevalda är med.

- För oss anställda innebär det till exempel att 
när vi löneförhandlar räknas det till godo hur 
många medlemmar vi värvat, berättade hon.

Från publiken kom en fråga om det var så vik-
tigt att ha många medlemmar. Är det inte bättre 
att ta strid lite oftare?

- En förutsättning för att vi ska kunna hålla 
uppe nivåerna i kollektivavtalen är att vi är 
många. Annars kommer lönespiralen att börja 
gå nedåt, sa bland annat Jonas Ivman.

Leif Holmgren kom med det konkreta förslaget 
att Byggnads logga borde fi nnas  i alla byggbodar.

- Vi är för osynliga, sa han, varpå någon i publiken 
meddelade att det var tio år sedan Byggnads tog fram 
en affi  sch för att sätta upp ute på arbetsplatserna.

- De tre viktigaste punkterna för medlems-
värvning  är facklig närvaro, uthållighet – inga 
kampanjer – och bort med allt tjafs. Det ska vara 
enkelt att gå med i facket, sa Ivman. 

- Vi har egennyttan att vara med i facket, ett 
starkt medlemskap och så kanske för att traves-
tera på dagens rubrik en baklykta på köpet, sa 
han och fi ck instämmande från de två andra in-
ledarna.

Facklig kamp eller cykel på köpet var den provocerande rubriken till ett seminarium om 
medlemskapets värde som Byggnads Stockholm-Gotlands seminariegrupp nyligen 
arrangerade.
   Ett 75-tal deltagare hade hörsammat kallelsen och deltog i en livlig debatt om medlem-
skapets värde och hur facket ska bryta den nedåtgående spiralen med medlemsantalet.

Cykel på köpet...

Anna Engelbert, Unionen. Jonas Ivman, LO. Leif Holmgren, Byggnads.
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Joakim Lundqvist från Norrtälje är inne på slutvarvet som 
snickarlärling. Tack vare facket fi ck han ordning på sin lön. 
Hans jämnåriga kompisar fi nns till stor del i andra yrken. 
     Till dessa och alla andra som inte är med säger han: Gå med 
i facket. Tack vare facket har problemet med min lön eliminerats.

Medlemsnytta

Utan facket – låg lön och ingen snöskoter...

Lärlingen Joakim Lundqvist fi ck hjälp av Byggnads 
att få ut sin retroaktiva lön vid en löneökning.
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Joakim gick snickarutbildning på Nacka-
demin Norra gymnasium i Solna. 2010 bör-
jade han som snickarlärling på det företag 

han hade praktiserat hos redan när han gick på 
gymnasiet.

- Jag trivs och har trivts ända sedan jag började 
här. Jag vill jobba med händerna och med huvu-
det, därför är snickare ett jättebra yrke för mig. 

Vi träff as efter jobbet på hans arbetsplats.  Joa-
kims handledare är där och på väg hem.

- Joakim är en jättebra lärling som snart är klar 
och ska få sitt yrkesbevis, säger handledaren. Joa-
kim är inte sen att återgälda det goda omdömet.

- En riktigt bra handledare, säger han med ett 
leende.

Hur länge har du varit med i facket?
Joakim tänker efter. Och säger sedan att det är 

väl ett drygt år nu. Han tyckte det var naturligt 
att gå med efter ha blivit uppmanad av en kollega. 
Först bara i a-kassan men sedan även som med-
lem i Byggnads. Avgiften är väl drygt 500 kronor 
i månaden. Men det är OK.

Joakim är en av många unga lärlingar som 
ombudsmannen på Krister Strömberg på Bygg-
nads Stockholm-Gotland har hjälpt att få ut rätt 
lön.

- Jag det har väl blivit en del pengar. Uppåt en 
miljon kanske under 2012. Det är lite otydligt fak-
tiskt i avtalen vad som gäller och kanske skulle det 
behövas ett förtydligande, säger Krister Strömberg.

Vad tycker företagen när du kommer och säger 
att den här killen ska ha mer betalt?

- Faktiskt är det inte så dramatiskt som det låter. 
Oftast kommer vi överens i överläggningar. Det 
går aldrig så långt som till formella förhandlingar. 
Vilket jag för övrigt tycker är bra. Men skulle det 

behövas fi nns alltid förhandlingen som en utväg, 
säger Krister Strömberg.

När det gäller Joakim Lundqvist var det han 
själv som började räkna på timmarna och upp-
täckte att han troligtvis skulle ha haft en löne-
ökning, men som uteblivit. Han tog då kontakt 
med Byggnads som lovade att Krister Strömberg 
skulle höra av sig.

- Och det gjorde han redan dagen därpå. Det 
här var i december 2011. Att han ringde direkt och 
att han sedan tog tag i allt ska han ha guldstjärna 
för, säger Joakim.

Sedan vet inte Joakim så mycket mer utan efter 
ett antal månader fi ck han ut sin retroaktiva lön. 
Och det kändes naturligtvis skönt.

Vad gjorde du med pengarna?
Svaret kommer snabbt. Det blev en snöskoter. 

- En skoter till, säger Joakim och avslöjar där-
med att hans stora intresse är motorer och att 
bygga om bilar. Jag skulle egentligen sökt in som 
fordonsmekaniker men ändrade mig innan an-
sökan skickades in. Så andrahandsvalet snickare 
blev förstaval istället, säger Joakim och tillägger:

- Jag arbetar mest med ombyggnader och reno-
veringar men jag har varit med och spikat bjälk-
lag och liknande. Och det var jättekul. Nu är vi 
två på arbetsplatsen och det är rätt skönt. Men 
det klart när vi körde stambyte och annat var man 
med i ett lag. Då var det lite mer snack på rasterna 
och så - s om det är i en byggbod.

Nu hoppas Joakim på att inom kort ha sitt yr-
kesbevis och jobba på i full fart.

Och han uppmanar alla sina kompisar som 
ännu inte är med i facket:

- Gå med. Utan facket hade jag fortfarande haft 
låg lön och ingen snöskoter. 

Namn: 
Joakim Lundqvist.

Ålder: 21 år.

Bor: Norrtälje.

Aktuell: Snickar-
lärling som fått 
hjälp av Byggnads  
Stockholm-Gotland 
att få ut en löne-
ökning som uteblivit.

Fritidsintressen: 
Köra snöskoter, 
motorer och att 
bygga om bilar.

Utan facket – låg lön och ingen snöskoter...
” Gå med i facket. 

Utan facket hade jag 
fortfarande haft låg lön och 

ingen snöskoter. ” 
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Percy Sandstedt parkerar sin bil och 
plockar ihop papper och ett antal t-trö-
jor. Vi är på väg till Ikeas byggföretag 

Ikano, som snart har färdigställt ungefär 150 lä-
genheter i Kista. Jo det sant: Ikea har sedan några 
år givit sig in i byggbranschen och Percy Sand-
stedt ska nu träffa bygglaget i Kista och diskutera 
facket och fackets roll nu och i framtiden. 

Percy är projektanställd under ett år på Bygg-
nads Stockholm-Gotland. Han började i novem-
ber förra året och har väl egentligen kommit i 
gång under 2013. 

- Tanken är att jag ska söka upp små och med-
elstora arbetsplatser och få igång en diskussion 
om facket och fackets roll, säger han. Dels ska 
jag ta egna initiativ och dels kan de arbetsplatser 
som vill ha ett besök höra av sig till mig, berättar 
Percy Sandstedt.

Hittills har det hunnit bli ett femtontal besök 
för Percy. Det är lite trögt att få igång verksamhe-
ten, säger han. Kanske beror det på att idag är det 
lite oro i branschen, många varsel och man vill 
”jobba på” istället för att ha besök. Men det är lite 
motigt även för facket i dagens tider.

- Därför är det roligt att komma till ett ganska 
nystartat företag som inte är inne i att varsla och 
säga upp folk utan faktiskt har planer på att ex-
pandera.

Inne i byggboden ser det ut som vanligt. Kaf-
fekoppar, några tidningar och lite annat på det 
långa bordet. Tio byggnadsarbetare har samlats. 
Percy ställer sig vid ena kortsidan och börjar in-
formera om syftet med hans besök.

Han berättar om sin egen historia. Utbildad 
snickare, fackligt aktiv sedan millenieskiftet på 
Kungsfiskaren och sedan i november projektan-
ställd på Byggnads för att åka runt bland små och 
medelstora företag.

Diskussionen kommer in på att det idag är 
så många underentreprenörer inom branschen. 
Det är emellertid inget större problem på den här 
arbetsplatsen.

- Vi står liksom alla andra i kö och köper Ikeas 
grejer, skojar Mikael Ivansson.

Skämt åsido så finns här inte många under-
entreprenörer bortsett från de traditionella vvs- 
och elföretagen. Annars gör man alltså det mesta 
själva.

Den fackliga anslutningen på de många 
små och medelstora företagen i Stock-
holmsområdet är för dålig. Nu måste det 
till en offensiv för att öka medlemsantalet.
     Percy Sandstedt projektanställd snickare 
från Peabägda Kungsfiskaren ska på heltid 
åka ut och prata fackliga frågor på byggena. 
En kontaktperson på varje arbetsplats är 
hans mål.

Målet – en facklig 
kontaktperson på 
varje arbetsplats
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- Har ni kontinuerliga informationsmöten, frå-
gar Percy. 

- Jajamensan, säger lagbasen Jari Kallio. Vi har 
vidare en årlig konferens för alla anställda, så in-
formationen kan vi inte klaga på, säger han.

Ett problem som fl era tar upp är genera-
tionsväxlingen på arbetsledarsidan. Borta är de 
äldre med god kunskap om branschen och in 
kommer, i och för sig välutbildade yngre ingen-
jörer och liknande, men med ingen eller väldigt 
dålig erfarenhet av arbete ute på ett bygge.

Percy Sandstedt tar upp frågan om det fi nns 
skyddsombud och svaret blir ja.

- Vi får de hjälpmedel som vi behöver. Det är 
nästan aldrig någon diskussion, säger skyddsom-
budet Patrik Bravestar och fortsätter: 

- Skyddsrond har vi i princip varje vecka. Det 
fungerar bra. Det som inte fungerar är att det tar 
för lång tid att åtgärda det som vi påpekar från 
ronderna.

Vad vill då laget på Ikano har hjälp med ? Svaret 
kommer snabbt. Att få upp ackordslönen. Idag 
ligger man kring drygt 200 kr i timmen men en 
tia till borde inte vara något problem.

- Men då måste planeringen bli bättre. Det är bra för 
det mesta, men vi har fortfarande barnsjukdo-
mar, säger Mikael Ivansson.

Jari Kallio tar upp möjligheter-
na att mer kunna påverka pla-
nering och få ihop ett bra lag. 

Det gäller att hitta fl ytet 
för laget. Då kan man få 
upp lönen också. Men då 
gäller det att ha arbetsle-
darna med på tåget och för 
närvarande  är det lite si och 
så med det.

Percy frågar om de har någon MB-grupp.
- Vi har pratat om det och vi är positiva. Det är något 

vi tänkte ta upp nu när vi nästan är klara här i Kista 
och har lite mer tid på oss, säger Jari Kallio.

- Det är som gjort för ett UVA-möte. Det har vi ju 
faktiskt avstått lön för. Vi har det i slutet av februari, 
säger Percy som också hinner med att skriva in en ny 
medlem.

Så börjar tiden lida, det  är dags för utdelning av Bygg-
nads t-tröjor med texten Stark, Stolt och Trygg. Och den 
texten verkar stämma på laget på Ikano i Kista.

Percy Sandstedt åker runt på arbetsplatser och pratar fackliga frågor, här möter han byggnadsarbetare på Ikano som bygger lägenheter i Kista. 

Jari Kallio tar upp möjligheter-
na att mer kunna påverka pla-

närvarande  är det lite si och 

” Tanken är 
att jag ska söka upp 
små och medelstora 

arbetsplatser och få igång 
en diskussion om facket 

och fackets roll.” 
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Henrik Johansson är en av delägarna 
i företaget riv- och saneringsfirman 
Destroy. Han har varit i branschen i 

ett antal år nu och välkomnar Arbetsmiljöver-
kets hårdare kontroll av de företag som sysslar 
med asbestsanering.

- Vi är drygt 30 företag i Stockholmsområdet 

som har certifikat att syssla med asbestsanering. 
Men det finns nog nästan lika många som håller 
på utan att vara auktoriserade, säger han.

När vi träffar Henrik och de andra på firman 
håller de på att riva och sanera en kontorslokal 
intill Värtahamnen. Det är ett ganska stort jobb. 
Cirka 1 500 kvadratmeter som beräknas hålla på 

   400 000 ton asbest kvar i gamla hus  

Asbest förbjöds för användning i byggnadsmaterial för 30 år 
sedan. Idag ska många av de byggnader som innehåller asbest i 
byggnadsmaterialet renoveras och byggas om. Man räknar med 
att det finns ca 400 000 ton asbesthaltigt material kvar i bygg-
nadsbeståndet. Asbest som kan ge allvarliga bestående hälso-
problem för de byggnadsarbetare som river och sanerar.

Pierre Springfeldt har utbildning och rätt skyddsutrustning för att sanera asbest och är inte rädd för att jobbet ska påverka hans hälsa.

Arbetsmiljö - asbest
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till halvårsskiftet. Byggherre är Kungsfi skaren. 
Här handlar det om dels vanligt rivningsarbete 
men också om asbestsanering.

- Vi är 17 man i fi rman och åtta av dessa sysslar 
med asbestsanering och har den utbildning och 
den skyddsutrustning som krävs för att man inte 
ska få i sig asbestfi brer under arbetet, berättar 
Henrik.

Jag frågar Henrik hur han vet hur mycket as-
best det fi nns i lokalerna han ska sanera. Och hur 
det påverkar off erten han lägger.

- Kungsfi skaren gör en miljöinventering som 
vi får ta del av och den ligger till grund för hur vi 
ska räkna på jobbet. Tyvärr är det ofta så att det 
fi nns betydligt mer asbest i verkligheten än vad 
miljöinventeringen visar. Jag tror att man tar för 

få stickprov när man gör inventeringen. Fler pro-
ver skulle antagligen ge en mer rättvisande 
bild, säger Marko Ilkka som fi nns 
på fi rmans saneringsavdelning.

Vi åker upp på ett av 
våningsplanen där man 
skrapar bort den asbesthal-
tiga isoleringen kring ven-
tilationsrören. Här har man 
slagit hål i väggen, byggt en 
försluten arbetsstation med sluss 
i. Närmast väggen där skrapningen 
sker är det undertryck och luftrenare och 
i det yttre utrymmet fi nns bland annat tvättställ 
och möjlighet att byta om.   

   400 000 ton asbest kvar i gamla hus  

Henrik Johansson och Marko Ilkka på Destroy har startat en utbildning för asbestsanering för sina anställda och för andra företag.

ver skulle antagligen ge en mer rättvisande 
bild, säger Marko Ilkka som fi nns 
på fi rmans saneringsavdelning.

försluten arbetsstation med sluss 
i. Närmast väggen där skrapningen 

”  Det byg-
ger ju på att arbets-
givaren följer lagar 

och regler och ser till att 
vi har den skydds-

utrustning som 
krävs.” 

Fortsättning nästa sida.
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Arbetsmiljö - asbest

Den som river asbest eller asbesthal-
tigt material utan tillstånd från Ar-
betsmiljöverket riskerar sanktions-

avgift på 50 000 kronor. Under de senaste två 
åren har uppemot tio företag döms att betala 
sanktionsavgift.

- Det är och kommer att vara alldeles för 
många som utsätts för asbest utan att veta vad 
det är och hur man ska skydda sig. Byggherren 
ska göra en miljöinventeringen innan bygget 
startar. I den inventeringen ska man kunna se 
om det finns farliga material/ämnen som bygg-

nadsarbetaren kan exponeras för, säger Tomas 
Kullberg, arbetsmiljöansvarig på Byggnads 
Stockholm-Gotland.

Hur gör jag då om man misstänker att det 
finns asbest på min arbetsplats?

- Har man misstankar om att det finns farligt 
material på arbetsplatsen är arbetsgivaren eller 
byggarbetssamordnaren skyldig att sanera eller 
skicka en bit på provtagning. Arbetet stannar 
tills frågan är utredd och arbetsgivaren kan på-
visa ett skriftligt svar. Skyddsombudet gör en 
sådan anmälan, säger Tomas Kullberg.

Henrik Johansson igen:
- Härute tar killarna på sig sin overall, frisk-

luftsmask, handskar och stövlar. Sedan går han 
in i den isolerade arbetsstationen och skrapar 
bort isoleringen runt rören. När han är klar går 
han ut i den yttre delen och klär av sig, lägger 
overallen i en påse och knyter om, tvättar sig och 
går ut ur arbetsstationen.

- På så sätt ska man aldrig komma i kontakt 
med asbestfibrerna som kan flyga runt i luften 
när man skrapar.

Alla åtta som sysslar med asbestsaneringen 
har utbildat sig. Det är ett krav från myndighe-
terna.

En av de som har utbildning för att asbest-
sanera är Pierre Springfeldt, 34 år och boende 
i Västerås. Han gick sin första utbildning 2002 
och har förnyat den nyligen. På Destroy har han 
varit anställd sedan i oktober 2012.

- Jag trivs med jobbet och den utbildning jag 
fått har varit jättebra. Jag är inte orolig för att få 
i mig asbest. Jag har bra utrustning med frisk-
luftsmask, som gör att det inte blir så varmt när 

man jobbar. Och bra elverktyg att skrapa med, 
säger han.

Pierre berättar att det finns asbestfibrer i det 
mesta materialet i gamla hus:

- Dels är det då sprutasbest som finns t ex runt 
ventilationsrör. Sedan har vi eternitplattor som 
ju är de lättaste att hitta. Men det man kanske 
inte tänker på är svartlimmet under plastmattor 
och fixet som finns i keramikfogar i badrum och 
andra våtutrymmen.

Så du är inte orolig för din hälsa?
- Nej det är jag inte och vi genomgår ju lungrönt-

gen var sjätte år och blåsprov var tredje år. Så på 
sätt och vis har vi en tryggare arbetsplats än många 
andra. Men det klart – det bygger ju på att arbetsgi-
varen följer lagar och regler och ser till att vi har den 
skyddsutrustning som krävs, säger Pierre.

Marko Ilkka nickar.
- Det är ju helt avgörande att man provtrycker 

masker och kontrollerar att de fungerar som de 
ska. Och att dessutom killarna får det senaste när 
det gäller utbildning. Därför har vi startat egen 
utbildning – dels för våra egna anställda men 
också för andra företags anställda.

Företagen har för dåliga 
kunskaper om asbestsanering

Tillstånd och 
utbildning 
krävs för  
att arbeta 
med asbest
Asbest är totalförbju-
det sedan 1982. Ändå 
är asbest fortfarande 
en mycket allvarlig 
hälsorisk i byggbran-
schen. Inte minst 
nu när stora delar av 
bostadsbeståndet 
som byggdes under 
60- och 70-talen ska 
renoveras och byggas 
om blir asbestfrågan 
åter aktuell. I många 
av dessa flerfamiljshus 
och småhus finns det 
asbest.

Man räknar med att 
det är över 800 000 
lägenheter och uppe-
mot en halv miljon 
småhus som på ett 
eller annat sätt har 
byggmaterial som 
innehåller asbest, med 
risk för dem som arbe-
tar i byggbranschen. 

VVS-installatörer, 
elektriker, snickare, 
golvläggare, takläg-
gare och städpersonal 
är yrkesgrupper som 
riskerar att utsättas 
för asbest.

Föreskrifterna för 
arbete med asbest är 
entydiga. De gäller 
varje verksamhet där 
det finns risk för att 
man kan utsättas för 
asbest och asbest-
haltigt damm. För att 
få arbeta med asbest 
behövs tillstånd från 
Arbetsmiljöverket. 

Arbetsgivaren ska se 
till att arbetstagare 
som ska arbeta med 
asbest genomgått ut- 
bildning på området. 

Kunskapen om farorna med asbest är alldeles för dålig. Många oseriösa 
byggfirmor riskerar därmed byggarbetarnas hälsa, anser Arbetsmiljöverket.   
     Misstänker man att det finns asbest på arbetsplatsen - kräv att arbets-
givaren sanerar! 
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Förra gången vi träff ades var i slu-
tet på den årliga stora Tidskriftsgalan 
tillsammans med 900 andra deltagare. 

Calle Fridén var där som en av tre nominerade 
till priset Årets krönikör. En aktiv och verksam 
byggnadsarbetare mitt bland landets medieelit. 

Hur kändes det?
- Stort och smickrande. Jag blev verkligen över-

raskad när de ringde från arrangören Sveriges 
Tidskrifter och meddelande att jag var nominerad 
till priset Årets Krönikör, säger han.

Men låt oss ta det från början. Året är 2006 och 
Calle Fridén funderar över hur han ska berätta 
för sina två barn vad det är pappa gör på dagarna 
på sitt jobb.

- Då föddes idén om en blogg eller rättare sagt 
jag började samla och lägga upp bilder på datorn 
så att ungarna kunde se vad det var jag gjorde på 
jobbet, berättar Calle.

Det ena gav det andra och han började skriva 
mer regelbundet på sin blogg ”Utsikt från ett tak”.

- Jag har alltid gillat att kommunicera och dis-
kutera. Och jag har alltid läst mycket. Så det var 
inte så konstigt att jag började skriva. Efter hand 
började allt fl er läsa min blogg och kom med upp-
muntrande tillrop, berättar han och tillägger stolt 
att under åren är det väl nu ett par hundra tusen 
som läst hans texter.

För ett år sedan blev Calle uppringd av tidningen 
Arbetarskydd som undrade om han kunde börja 
skriva en krönika i tidningen. Sex gånger om året. 

Namn: Calle Fridén.

Ålder: Ungdomligt 50.

Bor: Jakobsberg.

Aktuell: Krönikör i tid-
ningen Arbetarskydd och 
med bloggen ”Utsikt från 
ett tak”.

Familj: Ensamstående 
med två vuxna barn, en 
utfl ugen och en hemma. 

Fackliga uppdrag:
Lagbas, krets-
styrelseledamot, 
ledamot i regions-
fullmäktige.

Fritidsintressen: 
Styrketräning, litteratur, 
historia och politik.

Och det är som krönikör som han nu fi nns med 
bland de bästa i landets tidskrifter, tillsammans 
med mediepersonligheter som Jessika Gedin, 
Språktidningen, och Rebecka Åhlund, Amelia.

Juryns motivering att nominera Calle Fridén 
var hans levande arbetsmiljöskildringar inifrån 
byggarbetsplatserna.

Och nu då. Vad vill du helst göra? Bygga eller 
skriva. 

- Både och. Jag älskar mitt jobb som träarbetare 
och att som nu bli utsedd av arbetskamraterna till 
lagbas är också stort. Vi har en stor yrkesskicklig-
het i laget och vi mäter allt. Det är en bekräftelse 
på att vi kan vårt jobb. Samtidigt är det väldigt 
inspirerande att skriva och få respons. Så länge 
det går att kombinera tänker jag både bygga och 
skriva, säger Calle Fridén.

Han är lagbas, sitter i krets-
styrelsen och regionsfullmäktige, 
är utbildad träarbetare och sedan 
sju år en mycket uppskattad bloggare. 
Sedan en tid tillbaka också regel-
bunden krönikör i tidningen 
Arbetarskydd. 
     Han heter Calle Fridén och vi 
träff as i byggfutten i Anneberg 
där han hållit till sedan årsskiftet.

Mångsidiga Calle skriver 
så vi förstår

Aktuellt
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Vad gör du på jobbet som försäkrings-
ansvarig på Byggnads Stockholm-Got-
land? 

- Jag hjälper medlemmarna i försäkringsfrå-
gor. Jag ger råd, stöd och driver frågor rättsligt 
om det behövs. Många av våra medlemmar som 
är sjukskrivna idag har drabbats hårt av den bor-
gerliga regeringens sjukskrivningspolitik - och 
vi försöker hjälpa dem så bra vi kan, säger Mia 
Fridlizius.

Ett aktuellt ärende som 
hon driver gentemot a-

kassan handlar om ett 
stelt regelverk som har 
drabbat en enskild med-

lem hårt. 
- A-kassan kräver till-

baka närmare 80 000 kronor 
av en medlem som blivit arbetslös. 

Vår medlem började studera på SFI (svenska för 
invandrare) en kväll i veckan utan att meddela 
a-kassan om detta. För mig är det självklart att 
vår medlem trots sina studier har stått till ar-

Namn: Mia Fridlizius.

Ålder: 44 år.

Familj: Gift och två 
tonåringar.

Bor: Hyresrätt på 
Södermalm.

Aktuell: Försäkrings-
ansvarig på Bygg-
nads Stockholm-
Gotland sedan ett år.

Tidigare yrke: 
Personskade-
reglerare på 
Patientförsäkringen 
Stockholm.

Intressen: Gillar god 
mat, konst och musik, 
åker långfärdsskrid-
skor och slalom. 
Dessutom är Mia 
engagerad bandy-
mamma för sina två 
grabbar i Hammarby 
IF. Zinkensdams IP 
är som hennes andra 
hem...

betsmarknadens förfogande. 
Ärendet ligger nu i Förvalt-
ningsrätten för avgörande, 
berättar Mia. 

Dessbättre är det inte alla 
ärenden som behöver gå så här 
långt. Mia försöker lösa konfl ikter genom att vara 
en länk mellan medlemmen och försäkringsbo-
laget. Det är inte alltid lätt för medlemmen att 
förstå vad som ibland saknas i deras ärende. 

- Jag väljer ut de ärenden som jag bedömer går 
att driva. Det fi nns naturligtvis fall som helt en-
kelt inte går att driva och då händer det att med-
lemmen blir upprörd. Men det måste föreligga ett 
medicinskt samband mellan skadan och olycks-
tillfället för att skadan ska bli godkänd. 

När det gäller sjukskrivningsärenden är idag 
regelverket mycket snävt. Medlemmar ringer till 
Byggnads först när de håller på att bli utförsäk-
rade från Försäkringskassan. 

- Det kan då vara svårt att hjälpa till. Därför 
är det mycket viktigt att om du blir sjukskriven 
ska du höra av dig till Byggnads i ett tidigt skede 

Många frågor som hamnar hos Mia Fridlizius, 
försäkringsansvarig sedan ett år, handlar om 
arbetsskador och längre sjukskrivningar 
- där försäkringskassan nekat sjukpenning. 
     Men hon hjälper även till med frågor om 
a-kassa, fritidsolyckor och pension.  

Mia lotsar 
rätt bland 
försäkringarna

Ett aktuellt ärende som 
hon

kassan handlar om ett 

lem hårt. 

baka närmare 80 000 kronor 
av en medlem som blivit arbetslös. 

” Många av våra 
medlemmar som är sjukskrivna 

idag har drabbats hårt av den borgerliga 
regeringens sjukskrivningspolitik 

- och vi försöker hjälpa dem 
så bra vi kan.” 

Försäkringar
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I diktens form
Mats Hammarlund 

diktar om ...

Jobbcoach
Arbetsförmedling
svår är rollen
i sextio år
gick folk dit
ordinerade
att hålla kollen

Jobben finns
i verkligheten
att hitta dem
ska man försöka
förmedlingen
kan chansen öka

När jobben 
saknas
blir det kris
en arbetslös
ska vara aktiv
på sitt vis

En coach 
kan tjäna 
på en brist
men för den 
coachade
blir läget ofta
fortsatt trist

Coach har blivit
nyspråkssvenska
svårt förstå
ingen vet
men alla tror
att jobb ej finns
till alla skor

15

innan du hamnar fel i systemet. Ring direkt till 
oss, då kan vi ge råd och stöd, säger Mia. 

Många medlemmar har dålig kunskap om 
vilka försäkringar de har. De missar också att 
söka ersättning från försäkringsbolagen. 

- Vi är ju alla stressade i vår vardag och då är 
det lätt att skjuta på problemet till framtiden. 
Men det kan finnas pengar att hämta, säger Mia.

Det finns också medlemmar som har problem 
med papper och blanketter.

- Det kan vara ett dolt handikapp och då är det 
bra att veta att de kan vända sig till mig. 

Mia Fridlizius trivs på sin nya arbetsplats. 
- Det känns bra att kunna hjälpa våra medlem-

mar och dela med mig av den försäkringserfa-
renhet jag har från mina tidigare arbeten, säger 
hon.

Mia Fridlizius är försäkringsansvarig på Byggnads 
Stockholm-Gotland, hon ger råd och stöd till 
medlemmar och driver frågor rättsligt.
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ju att få med de unga redan när de praktiserar (då 
betalar de ingen avgift) och när vi har lärlingar.

Vilka är dina bästa argument när du värvar 
medlemmar?
- Berätta om värdet av det fackliga medlemskapet. 
Både vad det ger i form av ekonomisk trygghet men 
också i övrigt. Vi fick en bra sammanfattning när 
jag gick utbildningen Påfarten på Byggnads. Sedan 
har vi ju en ny avtalsrörelse på gång och vi får se 
vad den kan ge. Men det viktigaste är att verkligen 
fråga och ta upp frågan om medlemskapet.

Är en tävling ett bra sätt att få igång med-
lemsvärvningen?
- Ja, det tycker jag. Det sporrar och är man på en 
lite större arbetsplats blir det en del snack om täv-
lingen. Vilket också är bra!

Rikard är betongarbetare men säger 
att det var ett tag sedan man höll i en 
najtång. Nu är han skyddsombud på 

heltid. När Byggettans tidning når honom är han 
på kurs för att lära det senaste om arbetarskydd 
vid arbeten på höga höjder.

Hur var det i New York? Du hade ju varit 
där tidigare.
- Hur bra som helst. Jag har varit där två gånger 
tidigare och gillar verkligen den stan. Här finns 
allt – sevärdheter, shopping och museer. Och det 
är så härligt att bara strosa runt på avenyerna 
och tvärgatorna.

Är du kvar på Skanskas bygge Nya Karolin-
ska?
- Ja, det är väl ett av Europas största byggprojekt 
så det tar ett tag till innan det är klart. 

Hänger du fortfarande i och värvar medlem-
mar?
- Javisst, det är ju en viktig uppgift för alla som 
är medlemmar att se till att vi blir fler. Jag tror jag 
hann värva några nya medlemmar, förutom de 
13 jag vann på, innan New York-resan. Viktigt är 

Vinnaren i New York
Rikard Andersson från 
Skanska vann första pri-
set i medlemsvärvnings-
tävlingen för drygt ett år 
sedan – som var en resa 
till New York. Tillbaka på 
Skanska fortsätter han att 
värva medlemmar. 

Vinnaren av medlemsvärvartävlingen Rikard Andersson och hans 
sambo fick julhandla i New York.


