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Renovera miljonprogrammet NU

Ordförande Byggettan

Johan kommenterar 

Jag tycker det är för sällan man diskute-
rar hur stadsmiljön samverkar med seg-
regationen. Hur våra städer är planerade 
och utformade, hur olika människor lever 
i olika stadsdelar och vad det får för konse-
kvenser för hur samhället fungerar. 

Omkring en fjärdedel av Sveriges be-
folkning bor i hus byggda under miljon-
programmet. Hälften av flerfamiljshusen 
ligger i områden med tio eller fler hus. Om-
kring 25 procent av lägenheterna finns i 
lamellhus som har mer än fem våningar. 

Många av miljonprogrammen är efter-
satta och i stort behov av upprustning. 
Ansvaret ligger i första hand på fastighets-
ägaren, men renoveringskostnader i bo-
stadsbeståndet betalas i huvudsak av de bo-
ende. Det behövs statliga stimulansåtgärder 
för att inte hyrorna ska bli för höga.

Upprustning av bostäder i de mest ut-
satta områdena är akut. För att lyfta hela 
miljonprogramområden krävs stora och 
långsiktiga investeringar där kommu-
nen, staten och fastighetsägarna delar på 
ansvaret. 

Men det är ju inte bara husen i sig som 
påverkar boendemiljön. Att göra torg och 
parker attraktiva kan höja hela bostads-
områden och göra skillnaden mellan att 
anses som ett nedgånget område till att 
vara ett bostadsområde bland alla andra. 

Passivitet har också ett pris. Kostnaden 
är utanförskap, sociala spänningar, 
låg sysselsättning, undermåliga skol-
resultat och lågt valdeltagande. Det blir 
en negativ spiral där det är svårt att skilja 
orsak från verkan.

 För att bryta detta behöver många åt-
gärder göras samtidigt. Rot-avdraget räck-
er inte, när regeringen utformar avdraget 
som hushållsnära tjänst. Det hjälper inte 

invånarna i miljonprogrammets områden 
och det ger inte tillräckligt med jobb för 
byggnadsarbetarna heller. 

Rot-programmet måste även gälla för 
upprustning av miljonprogrammet, för 
bostadsrättsföreningar och för dem som 
bor i hyresrätt. På så sätt skapas neu-
tralitet mellan boendeformerna. Det är 
orimligt att man kan utnyttja rot - 
avdrag för fritidshus i utlandet, men 
inte för hyreslägenheter i Sverige. 

Regeringen måste även ta sitt ansvar 
för att snabbt få igång klimatsmarta och 
samhällsekonomiskt nödvändiga bygg-
projekt i landet. Det är inte bara miljon-
programmet som behöver renoveras, utan 
även folkhemmets bostäder. Husen som 
byggdes 1946-60 har behov av omfattande 
klimat- och förnyelseåtgärder. Totalt rör 
det sig om cirka 540 000 lägenheter, jämnt 
fördelade över allmännyttan, privata hy-
resvärdar och bostadsrätter. 

Renoveringstakten behöver öka från 
nuvarande cirka 25 000 till cirka 65 000 
lägenheter per år. Vi behöver göra stora 
insatser för energieffektivisering och för 
att inte riskera att stora delar av miljonpro-
gramsfastigheterna fullständigt förfaller 
med stor kapitalförstöring som följd.

Jobbkrisen är akut. Varje dag varslas 
fler och fler människor om uppsägning. 
Byggsektorn är i en djup kris, till och med 
värre än den lågkonjunktur och mass-
arbetslöshet vi hade under 90-talet.

Krisen i ekonomin är samtidigt en kris 
för regeringens politik. Den moderatledda 
regeringen gick till val på frågan om jobben. 
Verklighetens dom är hård mot den politik 
som förts. Byggbranschen är särskilt utsatt, 
där finanskrisen och lågkonjunkturen ris-

kerar att leda till omfattande arbetslöshet. 
I det läget är vi förvånade över regeringens 
passivitet och att man inte reagerar på vars-
len inom byggbranschen. Var är de statliga 
garantier som företagen behöver för att få 
låna pengar till nya bostäder?

Vi vet att för varje byggjobbare som sätts 
i arbete skapas ytterligare tre arbetstillfäl-
len. Det är alltså både ett samhällseko-
nomiskt och mänskligt slöseri att inte ta 
tillvara de personer som nu riskerar att gå 
ut i arbetslöshet!

Jag vill passa på att tacka dig som är 
medlem för att du var beredd att gå i kon-
flikt på frågor som du kanske inte var så 
insatt i. Det känns skönt att du litade på 
oss i förhandlingsdelegationen. Tack vare 
det kraftfulla varslet kom vi tillbaka till 
förhandlingsbordet snabbt och fick till 
en lösning. Vi vill verkligen inte att våra 
medlemmar ska behöva gå ut i konflikt. 

Men en byggnadsarbetare kan inte jobba 
med slöa verktyg. Byggnads måste ha kvar 
sina fungerande verktyg - inte ta bort dem. 
Världen förändras, verktyg måste moder-
niseras - inte försämras. Det var därför vi 
tog strid. Nu tillsätts en arbetsgrupp där 
vi, tillsammans med arbetsgivarna,  ska  ta 
fram en ny verktygslåda - för ombudsmän, 
fackliga förtroendemän 
och företag. 

Om fem månader  
kör vi igång en ny 
avtals-
rörelse 
- och då 
ska vi 
prata 
pengar! 
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Representantskapet

Wanja och AMF
Diskussionen om LO-ordföranden 
Wanja Lundby-Wedin blev livlig. Hen-
nes agerande i AMFs styrelse och om 
alla hennes övriga styrelseuppdrag upp-
rörde många.

Röster på hennes avgång framfördes. 
Men repskapet beslutade att avvakta LOs 
utredning  – så kravet på uttalandet föll i 
avvaktan på utredningen.

Manifestation
Den 17 mars genomfördes den femte 
manifestationen i rad till stöd för 
kollektivavtalen. Bortåt 3 000 de-
monstrerade – det var cirka 1 000 
fler än förra året. Trots att det är en 
utmärkt deltagarsiffra så kanske 
detta ändå var den sista manifesta-
tionen i den här formen.

Under repskapet framkom röster 
om att rörligheten borde vara större. 
Någon sa så här: ”Vi måste snabbt – på en 
vecka - kunna ta ut alla gubbarna och de-
monstrera när det bränner till. Vi blir så 
låsta då vi demonstrerar ett fast datum,  
det är bättre om vi anpassar oss efter den 
politiska situationen. Vi måste helt enkelt 
röra oss mot makten. Vi har haft nog med 
skitår nu.”

Leif Nyberg, ombudsman på Byggettan 
och arrangör, höll med.

Den svenska modellen 
Byggettans representantskap utsåg i de-
cember en fyramannadelegation med 
uppgift att uppvakta Socialdemokrater-
nas partiordförande, Mona Sahlin och 
LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin 

i frågan om Lissabonfördraget och den 
svenska modellen för kollektivavtalen. 
En rapport från de två träffarna kommer 
senare.

– En slutkläm av mötet med Mona Sahlin 
var att hon inte vill ta åt sig av Byggettans 
kritik, men att man ändå vill fortsätta sam-
arbetet och att hon vill ha hjälp under nästa 
års valrörelse, säger Stefan Slottensjö.

Johan Lindholm, Byggettans ordföran-
de, uttryckte sig så här efter mötet: ”Vi kän-
ner oss svikna. Eftersom alliansregeringen 
fullständigt struntade i oss när det  gällde 

att säkerställa ”den svenska modellen” så 
litade vi på Socialdemokraterna. Vi ville ha 
deras hjälp, vi trodde att Mona Sahlin och 
partiet skulle lyssna på oss i denna för oss 
så viktiga fråga. Istället väljer Mona Sahlin 
att gå samma väg som regeringen. Vi kän-
ner oss svikna men det är ändå dags att 
ta nästa steg och gå vidare. Vi måste sluta 
leden. Men glöm inte bort att vi fick kraft-
fulla löften om att den svenska modellen 
skulle vara kvar när vi sa ja till EU år 1994.”

Starta friskola
Byggettan planerar att starta en fri-
skola för 100 elever inom byggsek-
torn. Rolf Andersson, Byggettans kas-
sör som håller i trådarna, berättade:

”Vi kommer att tillsammans med ABF i 
Sollentuna gå in med en ansökan till Skol-
verket. Även Byggmästareföreningen 
(BF) har varit positiv - men har nu tyvärr 
hoppat av samarbetet. Vår utbildning ska 
i första hand vända sig till små och medel-
stora arbetsgivare som behöver utbildad 
arbetskraft.”

Övriga ämnen på repskapet
Stig Malm var inbjuden för att hålla i ord-
förandeklubban på representantskapet. 
Hans lättsamma sätt att leda mötet och 

hans personliga reflektioner upp-
skattades . 

Arbetsplatsolyckorna ökar. Un-
der 2008 dog 15 byggjobbare un-
der arbetet. Det är fjärde året i rad
som antalet arbetsplatsolyckor ökar. 
Den här utvecklingen måste stop-
pas.

Johan Lindholm, Byggettans 
ordförande, berättade stolt om de 58 
ambassadörer som utsetts hittills. 
Ambassadörerna – pensionerade bygg-
nadsarbetare – har som uppgift att i alla 
sammanhang marknadsföra och tala väl 
om Byggettan och facket. Fler ambas-
sadörer är på gång att utses. 

Repskapet antog fem paroller för första 
maj (se tidningens baksida). 

Renoveringen av Byggettans fastighet 
(Vimpeln) på Skytteholmsvägen 2 börjar 
gå mot sitt slut. Under april kommer ar-
betena att avslutas. 

Roland Ahl, utbildningsansvarig inom 
Byggettan, rapporterade att fler än tidigare 
har anmält sig till vårens utbildningar, men 
att det finns plats för många fler.”

Hört på repskapet
Det blev en rejäl diskussion på Byggettans representantskap om Wanja Lundby-
Wedins agerande i AMFs styrelse, och om alla hennes andra styrelseuppdrag.
     Röster på hennes avgång framfördes och representantskapet ställde krav på 
ett uttalande om hennes avgång – men beslutade sedan att avvakta LOs egen 
utredning.

”Vi känner oss 
svikna”
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Representantskapet

Kritiken från, inte minst, byggnads-
arbetarna mot hur LO-ordföranden 
Wanja Lundby-Wedin hanterat sin sty-
relsepost i AMF har varit hård. Flera 
har krävt LO-ordförandens avgång.

- Jag ser självklart vilka problem som 
händelsen ger. Men jag vill ändå inte 
döma någon innan alla papper ligger på 
bordet. Samtidigt kan jag konstatera att 
det skadar både fackföreningsrörelsen och 
socialdemokratin, säger Carin Jämtin.

Hennes recept är: Följ LOs tidigare 
chefsekonom P-O Edin som sa att gå bara 
med på sådant som du kan försvara på ett 
medlemsmöte.

- Jag är kritisk till dessa fantasilöner och 
pensioner. Vi måste utarbeta en långsik-
tig politik som håller i hög- och lågkon-
junktur. Men låt inte den moderatledda 
regeringen komman undan, säger hon.
Näringsminister Maud Olofsson har änd-

rat reglerna och har länge talat sig varm 
för bonussystem, men den senaste tiden 
har hon plötsligt ändrat sig. Åtminstone 
i retoriken.

- Men även om vi för en intern debatt 
får vi inte sluta att kritisera regeringen, 
stadshusstyret och Filippa Reinfeldt i 
landstinget. För det som sker nu är att 
man genomför stora strukturförändring-
ar, som innebär kraftiga försämringar för 
de sjuka, de arbetslösa och de som står i 
dagiskön, säger Carin Jämtin.

Passiv regering
Hon  tycker att regeringen är passiv när 
det krävs att vi bygger oss ur krisen. 

- Men det kommer inga förslag från 
den svenska moderatregeringen. Och det 
kommer inte några förslag från EU heller. 
Det är inte så konstigt eftersom 22 av 27 
länder är borgerligt styrda. Därför är det 

viktigt att vi får en förändring i EU och att 
vi får ett högt valdeltagande i EU-valet nu 
i juni, säger Carin Jämtin.

  Carin Jämtin poängterar hur viktig 
den facklig/politiska samverkan är. 
Hon tar Stockholm som exempel, där 
den moderatledda majoriteten bakvä-
gen försöker underminera den svenska 
modellen med kollektivavtal - genom sin 
hantering med upphandling för renhåll-
ningen i kommunen.

Hon säger att de kommer att kräva en 
annan ordning när det gäller kommunal 
upphandling. 

- Det är inte med låga löner vi ska kon-
kurrera, säger Carin Jämtin och kräver  
att regeringen kommer med ett riktigt 
rot-program. 

Hon är trött på att det i kommunen, 
landstinget, riksdagen och EU är så 
många moderater. 

- Låt oss ändra på det. Och låt oss hin-
dra att Sverigedemokraterna - som vill 
avskaffa MBL och LAS – kommer in i de 
beslutande församlingarna.

- Vi ska tåga raka i ryggen den 1 maj. Så 
vilar vi den 2 maj och börjar sedan valarbe-
tet för att vinna valen, säger Carin Jämtin.

Carin Jämtin 
på repskapet:

Vi går 
raka i 
ryggen 
på 1 maj

- Jag förstår att jag inte kommer ifrån att kommentera det som 
hänt de senaste dagarna när det gäller bonusar och fantasilöner. 
Men kom ihåg att vi inte får gräva ner oss i detta. De enda som 
tjänar på det är den moderatledda regeringen. Nu går vi raka 
i ryggen 1 maj, säger oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (S), 
när hon talar till Byggettans representantskap.

Carin Jämtin kräver att regeringen kommer med ett riktigt rot-program. Här samspråkar hon med 
Mats Hammarlund, diktande byggnadsarbetare, på Byggettans representantskap.
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Manifestation

- Det är viktigt att vi håller fast vid att 
alla ska ha kollektivavtal - också ut-
ländsk arbetskraft. Om de får dåliga lö-
ner och villkor kommer det att drabba 
oss så småningom, säger han.

Trots sina 22 år har Daniel varit över 
sju år i branschen. Han hoppade av gym-
nasiet när han var 16 och började jobba 

på olika byggen. Både pappa och farfar 
fanns i branschen, som arbetsledare res-
pektive lagbas. 

Han har gjort sina timmar som tra-
ditionell lärling, har fått sitt yrkesbe-
vis som snickare och känner sig väl 
hemma. När vi träffas blir det på LO-
distriktets lokal vid Norra Bantorget. 

Daniel är tjänstledig från Peab och ska 
tillsammans med andra på distriktets 
ungdomsenhet organisera en skolkam-
panj. De ska ut på gymnasierna och 
träffa elever.

Vad vet dagens gymnasieelever om 
facket och kollektivavtal?

- Nästan ingenting. Men jag är förvå-
nad över att eleverna inte är mer skep-
tiska till facket. Det är mest att man inte 
vet någonting, berättar Daniel.

När ni är ute i skolorna vilken är den 
vanligaste frågan ni får?

För femte året i rad genomförde fack-
föreningsrörelsen en manifestation till 
stöd för kollektivavtalen. Det mullrade 
rejält bland byggjobbarna denna lite 
kyliga och sträva vår-vinterdag. Upp-
slutningen liksom ilskan var större än 
tidigare år. Tålamodet börjar ta slut men 
om drygt ett år är det val. Många hoppas 
att valet ska innebära en förändring till 
det bättre och mer syre i luften.

Leif Nyberg, ombudsman på Bygget-
tan och arrangör, var nöjd med uppslut-
ningen.

- Den här manifestationen kändes 
riktigt bra. Jag är jätteglad att uppslut-
ningen var så stor. Manifestationen visar 
att vi inte är beredda att vika ner oss en 
enda millimeter när det gäller kollektiv-
avtalen.

Vem tjänar på det
Byggettans ordförande, Johan Lind-
holm, var en av talarna. Han höll ett en-
gagerat tal och han fick varma applåder 
efteråt. Han sa bland annat så här:

”För mig är det självklart att svenska 
kollektivavtal gäller i Sverige. Varför 
tycker jag det? Jo, för att jag aldrig kan 
acceptera lönedumpning och social 
dumpning. Jag ser varje dag exempel 
på att utländska företag i Sverige kon-
kurrerar med lägre löner och en farlig 
arbetsmiljö. Vem tjänar på det? Inte de 
utländska arbetarna som utför de farliga 
jobben till taskiga löner. Och inte heller 
de svenska arbetarna som får se jobben 

utsålda till dem som betalar lägst. Inte 
du och jag som får se den svenska mo-
dellen plockas sönder. Vi riskerar att ra-
sism och främlingsfientlighet ökar när 
utländsk arbetskraft med lägre löner 
ställs mot inhemsk arbetskraft.

Vi inom fackföreningsrörelsen är tyd-
liga i våra krav. För oss är det självklart 
att människor ska kunna röra sig fritt 
och att de kan arbeta var de vill inom EU. 
Lika självklart är att alla löntagare ska 
behandlas lika. Principen om lika lön för 
lika arbete är grundläggande och måste 
gälla alla löntagare. Detta oavsett vilket 
land man kommer ifrån. Den svenska 
modellen med kollektivavtal är allvarligt 
hotad. Nu får det faktiskt vara nog! Kol-
lektivavtalen måste gälla alla på svensk 
arbetsmarknad.”

Övriga talare var Marita Ulvskog, 
Socialdemokraterna, och Angela Oso-
rio, arbetsmiljöansvarig på Fastighets-
ettan.

Hela Sergels Torg lyste 
gult, orange, rött och 
blått. Bortåt 3 000, flest 
byggjobbare, satte färg 
på landets mest kända 
plats för opinionsbild-
ning den 17 mars.

Johan Lindholm på manifestationen:

Nu får det faktiskt vara nog

Daniel - ungt skyddsombud som engagerar sig
En av löntagarna som deltog i manifestationen var Daniel Kallur, 
22-årig byggnadsarbetare från Peab Bostad. 
     Just nu är han tjänstledig för att jobba med skolfrågor på LO-
distriktet i Stockholm. Daniel tyckte manifestationen kändes bra.
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Manifestation

- Har jag rätt lön? Många extraknäck-
er och vill veta om de har rätt lön. På de 
större företagen verkar det fungera gan-
ska bra, men många som jobbar inom 
service blir lurade. Nu säger ju alla att 
det blir färre sommarjobb och då blir 
villkoren ännu hårdare. 

Sjuk arbetsmarknad
Daniel berättar om hur det ser ut på ar-
betsmarknaden.

- Många får provjobba gratis utan lön. 
Det blir även vanligare att du får sitta 
hemma och vänta på sms från arbets- 
givaren. Och när du får det, gäller det att 
du drar direkt till jobbet. Sjukt, tycker 
jag, säger Daniel.

Byggettans ungdomskommitté, för 
byggnadsarbetare under 25 år, har legat 
i träda ett tag. Men Daniel är en av dem 
som ska blåsa liv i verksamheten. De för-

sta medlemsmötena kommer igång efter 
sommaren.

Har du själv några fackliga uppdrag?
- Ja, jag är skyddsombud, och det är 

ofta att jobba i motvind. Allt ska dess-
utom gå så fort. Det finns tydliga regler 
om vad som gäller. Men sedan gäller det 
att se till att reglerna följs. Det är inte det 
lättaste.  

Daniel har många synpunkter när det 
gäller arbetsmiljön på byggena.

- Jag tycker att arbetsmiljön är dåligt 
planerad och skyddsjobbet är illa ef-
tersatt ibland. Jag påpekade det på vår 
arbetsplats och då visade det sig att det 
inte fanns något skyddsombud. Så jag 
tog på mig det.

På Peab är Daniel en av cirka 20 man i 
laget. Alla är med i facket.

Vad är det viktigaste för facket att ar-
beta med?

- Bra avtal. Och för att få till bra avtal 
krävs att vi är många medlemmar. Är 
vi många medlemmar, blir facket starkt 
och kan sätta ord bakom kraven. Det 
som främst krävs idag är att vi som är 
med i facket också är aktiva på våra ar-
betsplatser. Att vi som är med i facket 
ser till att de som inte är det, blir med-
lemmar.

- Jag tror att många fler, särskilt yngre , 
skulle gå med i facket om de bara får frå-
gan. Många av dem som jag får kontakt 
med, har aldrig tidigare blivit tillfrågade, 
säger Daniel.

Skillnad på folk och folk
Daniel tycker att manifestationen för kol-
lektivavtal och mot lönesänkning var bra. 

- Det gäller att stå emot och försvara 
kollektivavtalen och att samma villkor 
ska gälla för alla som jobbar i Sverige. 
Idag kan det vara svårt på arbetsplatsen, 
när det är så många underentreprenörer 
som hyrs in. Det går inte att hålla koll på 
allt, och särskilt de utländska inhyrda 
byggnadsarbetarna behandlas illa. De 
får sämre villkor både när det gäller ar-
betsmiljö och annat. Arbetsgivaren gör 
skillnad på folk och folk.

På Peab Bostad, där Daniel normalt 
håller till, har det hänt att det funnits 
hela lag med utländsk arbetskraft, an-
ställd av företaget, och även hos under-
entreprenörerna.

- Det är inte så lätt att snacka när du 
inte kan språket. Man får ligga på arbets-
platsledningen och se till att de utländ-
ska byggnadsarbetarna får samma vill-
kor som vi svenskar. Och det underlättar 
mycket om man har en stark lagbas då.

- För har de inhyrda låga löner och då-
liga villkor drabbar det dem först. Men 
i nästa steg är risken stor att det också 
drabbar oss, säger Daniel som också 
tycker att det behövs fler fackligt aktiva 
i politiken.

- En del är sura idag för att sossarna 
inte tog strid om Lissabonavtalet. Gnäll 
inte. Gå med i partiet och engagera er. 

Daniel Kallur var på manifestationen. Han tycker att samma villkor ska gälla alla som jobbar i Sverige.
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Avtalsrörelsen

Bakgrunden till årets förhandling är 
att Byggnads i oktober 2008 sade upp 
Bygg- och anläggningsavtalet för 2009 
– det tredje året i avtalet. Motivet var att 
förenkla och förbättra de nu gällande av-
talen i byggbranschen - för att få ordning 
och reda.

Det handlade således inte om 
högre löner, utan att man av er-
farenhet vet att det under en 
ordinarie avtalsrörelse är så 
många andra frågor som krä-
ver uppmärksamhet. Och att 
till exempel förenklingsfrågor 
inte orkas eller hinns med. Där-
för ville Byggnads att dessa ”gamla 
surdegar” skulle vara borta från bordet 
till avtalsrörelsen 2010.

Men Sveriges Byggindustrier (BI) valde 
att inte möta Byggnads i arbetet med att 
skapa ordning och reda. Istället förde BI 
in en mängd andra frågor, som har med 
maktbalansen på arbetsmarknaden att 
göra. Medlare kallades in. Byggnads sa 
nej till medlarnas slutbud och varslade om 
strejk vid ca 20 arbetsplatser i Stockholm 
från den 15 april.

- Men vi behövde inte utlösa strejken 
utan nu är ett nytt ettårigt avtal tecknat. 

Och det viktiga är att vi nu tillsammans 
med arbetsgivarna har högst ett år på oss 
att lösa de problem som finns i nuvarande 
avtalsskrivningar, säger Johan Lindholm.

Innehåll i nya avtalet
Uppgörelsen innebär att den viktiga lö-
negranskningen blir kvar samt att den 
sedan tidigare överenskomna löneök-
ningen betalas ut. 

- I slutskedet av förhandlingarna fick vi 
bort frågor om sänkt utbetalningsnivå vid 
ackordsarbete och försämrad rätt till att 
arbeta på ackord. Alltså samma frågor som 
mött oss i alla avtalsrörelser, säger Johan 
Lindholm.

Dessutom har man fått igenom en ar-
betsgrupp, som till den sista oktober i år 
ska arbeta fram nya ackordslistor för de 
mindre yrkesgrupperna. 

- För våra medlemmar var det också 
viktigt att vi till slut inte fick någon dis-
kussion om den löneökning för 2009 på 
3,40 kr timmen, som redan var färdig-
förhandlad, säger Johan Lindholm. 

Lönegranskningen kvar
Lönegranskningen kvarstår med  den  
förändringen att till dess att frågan är 
rättsligt prövad gäller uppgiftsinläm-
nandet Byggnads medlemmar. Rätten 
att kontrollera löneförhållandena på 
arbetsplatserna är kvar.

I avtalet finns också en ny klarläg-
gande regel om föräldralön.

Avtalet innehåller slutligen en 
uppgörelse om förbättrade 

byggbodar. De gamla be-
stämmelserna härstam-
mar från 70-talet. De nya 
bestämmelserna innebär 

bland annat större plats i bo-
darna för varje byggnadsarbe-

tare, låsbara skåp och förbättrad 
möjlighet att torka arbetskläderna.
- För många kanske den här konflik-

ten inte kändes rätt i tid. Men jag ser den 
som oerhört betydelsefull inför nästa 
avtalsrörelse som börjar redan i höst. 
Inte minst om konjunkturen blir så dålig 
som experterna spår.

Nästa avtalsrörelse kommer att domi-
neras av lönefrågor. 

- Med den här uppgörelsen i ryggen 
läggs grunden till att vi kommer dit 
med vässade verktyg, säger Johan Lind-
holm.

Den 4 april kom Byggnads och arbetsgivarna 
Sveriges Byggindustrier (BI) överens om ett nytt 
byggavtal. Avtalet är ettårigt och gäller till den 
31 mars 2010. 
     Det viktigaste med avtalet är att vi nu är med 
och formar ett nytt kollektivavtal med ordning 
och reda som ska gälla framöver. Det säger Johan 
Lindholm, ordförande i Byggettan.

”För många 
kanske den här konflikten 

inte kändes rätt i tid. Men jag ser den 
som oerhört betydelsefull inför nästa 
avtalsrörelse som börjar redan i höst. 

Inte minst om konjunkturen blir så 
dålig som experterna spår.”

Varslen dras tillbaka

Nytt byggavtal klart
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Aktuellt

Johan Lindholm fick stipendiet för sitt 
arbete mot rasism och främlingsfient-
lighet. Nu funderar han på hur Bygget-
tan skulle kunna utveckla och förstärka 
samarbetet med ”Stiftelsen Hela Sverige 
- Artister mot nazister”. Han tror att det 
finns stora möjligheter att göra det.

Johan Lindholm, säger:
- Jag tycker det skulle vara fantastiskt 

intressant om vi inom Byggnads och 
Byggettan kunde hitta ett samarbete 
med ”Artister mot nazister”. Jag tror att 
det skulle bli stor uppmärksamhet och 
genomslag om vi byggjobbare stod på 
samma scen och hade samma budskap 
som Mikael Wiehe, Tomas Ledin och 
alla de andra artisterna i en så här stor 
och angelägen fråga.

Stolt och glad
Johan Lindholm är väldigt stolt över att 
ha fått det här stipendiet.

- Jag är stolt och jag är glad. Det här är 
ett erkännande för såväl Byggnads som 
för Byggettan.

Han uppfattar även priset som ett per-
sonligt erkännande. 

- Vi har ju mellan varven blivit be-
skyllda för att vara främlingsfientliga, 
beskyllningar som jag blivit mycket illa 

berörd av. Därför är det här stipendiet 
ännu mer betydelsefullt.

Så här motiverar juryn beslutet att till-
dela Johan Lindholm stipendiet: 

”Johan Lindholm, Byggettans ordfö-

rande, är en kraftfull röst för alla män-
niskors lika värde och för demokratin. 
För sitt orädda och starka engagemang 
i den fackliga kampen mot nazism, ra-
sism och främlingsfientlighet, tilldelas 
Johan Lindholm ett stipendium på 25 000 
kronor.”

Johan tycker att Sverigedemokraterna 
och andra partier med liknande åsikter 
får alldeles för stor publicitet. Och när 
det gäller regeringens näringslivspoli-
tik är han inte nådig. Han menar att den 
näringslivspolitik som drivs idag skapar 
en stark grogrund för rasism och att alli-
ansens näringspolitik förstärker istället 
för att ta avstånd från rasism. 

Alla som röstar avgör
- Främlingsfientlighetens företrädare 
får alldeles för stor uppmärksamhet när 
de trampar på Salems gator eller när de 
firar Karl den tolfte. Vi måste se till att 
inte främlingsfientliga partier får något 
att säga till om i kommuner och lands-
ting. Det är vi som röstar som avgör det, 
säger han.

Johan anser att Sverige behöver ar-
betskraftsinvandrare för att bevara och 
utveckla välfärden. Men det får inte ske 
med löne- och avtalskonkurrens, eller 
genom att utveckla rädsla och utanför-
skap. Han vill att det ska ske med trygga 
arbetsvillkor och med kända förutsätt-
ningar.

- I den här lågkonjunkturen skulle 
vi behöva en regeringen som fullt och 
ärligt slog vakt om allas rätt. Detta ska 
gälla även utländska medborgare som 
är här och arbetar, de ska arbeta och ha 
samma villkor som vi svenskar, säger 
Johan Lindholm. 

Artistpris mot rasism 
till Byggettans ordförande

Johan Lindholm, Byggettans ordförande, har 
fått ett stipendium av ”Stiftelsen Hela Sverige   
- Artister mot nazister”. 
     Stipendiet, som är på 25 000 kronor, delades 
ut vid en högtidlig ceremoni på Nalen av musi-
kern, sångaren, textförfattaren och komposi-
tören, Mikael Wiehe. 

Johan Lindholm får pris för sitt arbete mot 
rasism och främlingsfientlighet.
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På bygget

P-O Lindner:

Bestäm fackföreningsavgiften 
efter vad man tjänar
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På bygget

P-O Lindner är en välkänd profil i talar-
stolen när representantskapet – Bygget-
tans högsta beslutande organ – sam-
manträder. En timme med honom i 
”kupan” vid Skanskas bygge på Lind-
hagensvägen ger nya vinklar på tillva-
ron, jobbet och fackföreningen.

P-O har arbetat med sten sedan slu-
tet av 80-talet och bara varit arbetslös 
en månad under den tiden. Nu jobbar 
han hos Bror Törner AB på Norr Mä-
larstrand. 

- Jag började som trädgårdsanläggare, 
men bytte efter ett par år till stenbran-
schen. Trots att jag började som tradi-
tionell lärling tjänade jag direkt lika 
mycket som efter ett par år i trädgårds-
branschen. Idag är vi med våra 160 kro-
nor i timmen inte särskilt högavlönade, 
säger P-O.

Direkt från gatan
Det finns tre till fyra lite större stenföre-
tag i Stockholm och med cirka 50 sten-
montörer är man en liten yrkesgrupp 
inom Byggettan.

- Idag är det ingen i branschen som 
frågar efter yrkesbevis. Många kommer 
in direkt från gatan och det är svårt med 
sammanhållningen. Eftersom vi dessut-
om är en liten bransch, och i regel kom-
mer in som underentreprenör, så har vi 
svårt att vara med i planeringen av ett 
projekt, säger P-O Lindner.

Han tycker det är konstigt att det inte 
behövs  yrkesbevis. 

- En elektriker måste ha yrkesbevis för 
att få utföra ett jobb, annars kan det inne-

bära livsfara för andra. Vi monterar bitar 
som kan väga mellan 50-100 kg, kanske 
20 meter ovanför gatan, utan att det be-
hövs yrkesbevis, säger P-O 
Lindner.

P-O tycker det 
känns bra att 
göra den fär-
diga ytan, det 
som syns. An-
nars säger han 
att det är ett hårt 
och ganska slitsamt 
jobb att vara stenmontör, 
som inte är så välbetalt.

Tvingas ta ut f-skatt
En negativ tendens är alla de som idag 
mer eller mindre tvingas att ta ut f-
skattsedel. 

- De är ju egentligen inga riktiga små-
företagare, utan det räcker ju med att 
de har en uppdragsgivare så kan man 
numera få f-skattsedel. Och skaffar du 
inte det, så har du ingen inkomst. Det är 
nästan så man kan jämställa dem med 
gamla tiders daglönare.

När det gäller arbetsmiljön tycker han 
att det också är skillnad på stora och små 
jobb och om man är en stor eller liten 
underentreprenör. 

- Ibland har det fungerat bra och vi 
har fått vara med i samrådet och vid 
skyddsronder, men ofta sköter de stora 
bygglagen det själva. Och det kan man 
ju delvis förstå. Med det stora antalet 
underentreprenörer som finns idag,  
och med tanke på hur kort tid många är 

inne, så går det knappast att organisera 
en skyddsrond där alla är med.

Däremot tycker han att det är  en själv-
klarhet att de har skyddsutrustning och 
dammsugare mot rök och drag. 

- Men även det kan man ibland behöva 
ta strid för.

Han gillar inte när man säger ordet 
facket:

- Säg inte facket. Det handlar om en 
förening. Fackföreningen. Och till en 
förening ansluter man sig frivilligt. Idag 
när man frågar en ung kille om han vill 
gå med så är svaret ”Jag får se och vad 

får jag för det då?”
Därför tror P-O 

att det till ex-
empel måste 

bli en diffe-
rentiering 
av avgiften 

efter vad 
man tjänar. 

- Det kan man 
ju säga att det var förut 

med mätavgiften. Men så förbjöds 
ju den tyvärr. Idag betalar ju alla heltids-
arbetare 722 kronor, och det är mycket 
om du är ny på arbetsmarknaden och 
inte vet vad du får tillbaka.

Grogrund till främlingsfientlighet
Som man förstår så har P-O Lindner 
en ganska kritisk syn på utvecklingen 
i byggbranschen. Lägg därtill att han 
tycker att många företag behandlar den 
inhyrda utländska arbetskraften på ett 
sämre sätt än svenskarna.

- Idag finns  en ny otrygghet i samhäl-
let. Och försvinner tryggheten så för-
svinner lojaliteten mellan människor. 
Det känns tyvärr som om byggbran-
schen idag ligger i framkant i den ut-
vecklingen.  Det i sig ger grogrund både 
till främlingsfientlighet och rasism. 

- Och som jag kan se det, är det vår 
förening – Byggnads – som kan stå 
emot den utvecklingen, avslutar P-O 
Lindner. 

Vi måste få fram våra argument tydligare för att 
få med de unga byggnadsarbetarna i fackfören-
ingen. För vi är faktiskt en förening som man ska 
gå med i. Och så måste vi differentiera fackavgif-
ten. Idag är avgiften till fackföreningen för hög 
för många unga som just börjat inom branschen. 
Det säger Per-Ola Lindner, 42 årig stenmontör 
med tjugo år i yrket.

”Idag 
finns en ny 
otrygghet 

i samhället”
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- Ska vi kunna bli en verklig medlems- 
nära organisation så är detta en väg vi 
måste pröva. Många av våra förtroen-
demän har både kunskap och ambition 
att ta sig an lönefrågorna. Med stöttning 
från Byggettan kommer det att fungera 
utmärkt, säger ordföranden Johan Lind-
holm. 

Thomas Gardell,som just gjort sin 
andra avstämning, håller med.

Avstämningen sker en gång i månaden 
och Thomas har 24 man i laget. Projek-
tet just nu gäller ett äldreboende på Li-
dingö.

Thomas går igenom underlaget som 
han får av platschefen, ett projekt på 
16 500 timmar.

- Jag ser efter hur vi ligger i tid och 
framförallt om vi tjänat in tid, vilket det 
hela går ut på. Jag kallar det att jag har en 
jakttabell i min dator. Det är den vi jobbar 
mot, säger Thomas.

Laget och labasen är ett
Fullmakten som Thomas fått av Byg-
gettans ordförande gäller för ett projekt 
i taget.

- En förutsättning för att det ska fung-
era är dels att laget och lagbasen är ”ett”, 
dels måste arbetsledaren känna förtro-
ende för att de siffror jag levererar är 
korrekta och utan luft. Vi har ett bra lag 

här där nästan hälften av oss jobbat ihop 
i många år. Det gör att de som kommer till 
i laget snabbt kommer in i de rutiner som 
gäller, berättar Thomas.

Thomas har gått ackordskurser och ett 
antal andra utbildningar inom Byggettan.

- Med fullmakten innebär det att jag 
får mycket träning och övning och för-
hoppningsvis blir jag bättre hela tiden. 
Och så har jag min mentor Niklas Lund 
på Byggettan, som jag kan ringa till om 
det behövs, säger han.

Vill ha ackordslön
Arbetsgivaren vill ju gärna förhandla 
löner lokalt. Är det här en eftergift från 
fackets sida? 

- Tvärtom. Vi vill ha ackordslön. Det 
gör medlemmarna mer intresserade och 
kunniga om lönefrågorna. Samtidigt vill 
vi föra ut så mycket som möjligt till ar-

betsplatserna utan att man där ska kunna 
utsättas för påtryckningarna från arbets-
givaren. Därför är fullmaktsförfarande 
vårt bidrag till att öka produktiviteten 
och samtidigt se till att våra medlemmar 
får sin rättvisa del av kakan, säger Johan 
Lindholm.

Och vad tycker Thomas Gardells ar-
betsgivare Veidekke?

- Veidekke vill ha ackord och är mycket 
insatta i ackordstänkandet. Laget vill ha 
ackord och kan jättemycket om lönesys-
tem och lönefrågor. Vi vill att företaget 
ska gå bra så att vi kan tjäna bra, säger 
Thomas Gardell.

Hittills har han gjort två avstämningar, 
det ser bra ut när det gäller förtjänsten. 

- Den här nya möjligheten med löne-
förhandling genom fullmakt har blivit en 
kick för mig i jobbet. Jättekul helt enkelt, 
säger Thomas.

Thomas Gardell - först med att löneförhandla med fullmakt

Vi jobbar mot en jakttabell
Thomas Gardell, lagbas på Vei-
dekke, är den förste förtroende-
man som fått fullmakt att göra 
avstämningen ute på sin arbets-
plats på egen hand. Tidigare var 
detta en arbetsuppgift som bara 
kunde göras av en ombudsman.

Att löneförhandla genom fullmakt har blivit en kick i jobbet för Thomas Gardell.
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Prestationslön – TBM
Statistik för perioden 1 januari - 31 mars 2009. 

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

Företag Timmar Förtjänst 
 Veidekke Entreprenad AB 10 027  210,00 kr  
 Veidekke Entreprenad AB 4 537  204,67 kr  
 Veidekke Entreprenad AB 4 284  204,16 kr  
 JM Stombyggnad 4 251  201,10 kr  
 Peab Sverige AB 5 564  200,50 kr  
 Rowax Byggentreprenader AB 4 563  197,95 kr  
 Peab Bostad AB 9 799  197,95 kr  
 JM Stombyggnad 8 728  197,10 kr  
 JM Stombyggnad 5 465  196,50 kr  
 JM Stombyggnad 4 951  196,40 kr  
  

 Högsta avstämningen är på 1 688  260,17 kr  
 Lägsta avstämningen är på 3 301  158,70 kr  
 Snitt på PU-ackord 603 160  189,89 kr  
 Snitt på rakt ackord 78 608  190,75 kr  
 Snitt på blandackord 694 959 185,76 kr  

Under perioden har det gjorts 384 avstämningar på totalt 1 376 727 timmar. 

                      Försäkringar informerar
Inkomstförsäkringen
Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men 
för att du ska ha rätt att ansöka om ersätt-
ning, krävs bland annat att du haft ett oavbrutet 
medlemskap i Byggnads och a-kassan i minst 12 
månader. Du får inte ha varit arbetslös under kvali-
fikationstiden. 

Tänk på att ersättningen från inkomstförsäkringen 
baseras på den ersättningsgrundande inkomst som 
a-kassan fastställt när du blev arbetslös. Det är 
därför viktigt att arbetsgivarintyget är rätt ifyllt 

av din arbetsgivare. A-kassan kontrollerar 
bara att du uppfyller taket för att få hög-
sta ersättning. Titta därför noga efter att 
arbetstid och lönesumma stämmer på ditt 
arbetsgivarintyg. Om det är felaktigt så kan 
beräkningen av inkomstförsäkringens ersättning bli 
felaktig.

För närvarande är det mellan 4-6 veckors hand-
läggningstid hos Byggnads samt ytterligare 
3-4 veckor hos Förenade Liv.

Har du frågor eller funderingar - välkommen att kontakta oss på försäkringar
tel 08-734 65 00, telefontid måndag-fredag 8.00-12.00.

Rösta för ett 
rött Europa

Den 7 juni är det val till Europaparlamen-
tet. Då väljer du vilken politisk inriktning 
EU-parlamentet ska ha under de komman-
de fem åren.
Idag styrs 22 av 27 länder av borgerliga reger-
ingar. Rösta för ett rött Europa - ett Europa för 
jobb och rättvisa. 

LO och Socialdemokraterna har lagt fast ett 
antal gemensamma frågor som de kommer att 
driva inför EU-valet:
–  Lika lön för lika arbete i enlighet med lagar 
 och avtal ska gälla i hela Europa.
–  Medlemsländerna ska ha rätt att införa EU-
 regler enligt sina arbetsmarknadsmodeller.
–  Ett försvar för kollektivavtalen både i Sverige  
 och inom EU.
–   I EUs lagstiftning ska det införas ett protokoll  
 som bättre skyddar de fackliga rättigheterna.
–   Alla kvinnor ska ha rätt och möjlighet till 
 egen försörjning genom arbete.
–  Alla löntagare ska omfattas av anställningsskydd  
 som kräver saklig grund för uppsägning.
Valet är den 7 juni, men du kan börja poströsta 
redan den 20 maj. 

Vill du ha mer information om sakfrågor eller 
om själva valet gå in på www.val.se
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A-kassan

Kaos på a-kassan

Idag betalar du som är medlem i a-kas-
san 180 kronor i månaden i arbetslös-
hetsavgift till staten. Dessutom betalar 
du 116 kronor i månaden till Byggnads 
a-kassa för att driva och administrera 
kassan. Det gör 296 kronor i månaden.

Från den 1 maj höjs den summan till 
425 kronor i månaden. 120 kronor av 
dem går till staten och 9 kronor används 
till att anställa fler personer på a-kassan, 
för att kunna serva medlemmarna på ett 
bättre sätt.

Varför höjer ni avgiften så kraftigt? 
Frågan ställs till Leif Nyberg, suppleant 
i Byggnads  a-kassas styrelse.

- Detta är en direkt effekt av den mode-
ratledda regeringens politik. Regeringen 
anser tydligen att det ska svida i skinnet 
på den som är arbetslös, säger han.

”Regeringen straffar”
Den nya avgiften till staten, som reger-
ingen beslutat om, innebär att medlem-
mar som arbetar i branscher där arbets-
lösheten tidvis är hög – som till exempel 
byggbranschen – själva ska stå för en 
större del av arbetslöshetsavgiften. 

- Regeringen straffar därmed Bygg-
nads medlemmar. Trots att arbetarna 
inte har något som helst ansvar för att 
jobben försvinner, säger Leif Nyberg.

Arbetslösheten bland byggnads- 
arbetarna ökar nu kraftigt. Leif Nyberg 

tycker inte att regeringen gör 
någonting för att hejda den ut-
vecklingen. Arbetsmarknads-
minister Sven Otto Littorin 
skyller arbetslösheten på att 
det är ett ”skitår”. 

- Under sin korta tid har 
moderatregeringen lyckats med att 
sänka taket i a-kassan och höja med-
lemmarnas egenavgifter. Samtidigt 
som man sitter passiv och låter arbets-
lösheten öka. Jag tror faktiskt att den 
nuvarande moderatpolitiken är ett sätt 
att skjuta den svenska modellen med 
starka fackföreningar i sank, säger 
Leif Nyberg.

Byggettan hjälper arbetslösa
För att hinna ta hand om alla utbetal-
ningar har a-kassan haft stängt för 
besök under mars och april, de har en-
dast haft två timmars telefontid per dag, 
Många medlemmar har varit olyckliga, 
frustrerade och arga när de inte har 
kommit fram till a-kassan.

Kerstin Ekstrand har tidigare arbetat 
både på Byggettan och på Byggnads a-
kassa. Numera är hon pensionär, men 
har kallats in av Byggettan för att hjälpa 
arbetslösa medlemmar. 

- Så jag hjälper till och svarar på all-
männa a-kassefrågor, berättar Kerstin 
Ekstrand.

A-kassan höjer avgiften från 296 till 425 kronor i 
månaden den 1 maj. Leif Nyberg, suppleant i Bygg-
nads a-kassas styrelse, säger att det är en direkt 
effekt av regeringens politik. 
    Byggnads a-kassa i Solna har en väldigt hög 
arbetsbelastning. För att hinna ikapp med utbetal-
ningar har de inte tagit emot besök under mars och 
april, bara haft en kort telefontid. Därför har Byg-
gettan anställt Kerstin Ekstrand under en tid, för 
att ge service till arbetslösa medlemmar.

Avgift fack och a-kassa 
Full medlemsavgift för både fack 

och a-kassa från och med 1 maj 2009:

Fackföreningsavgift   426 kronor/månad 
  - Oförändrad avgift

A-kassan 125 kronor/månad  
  - Höjning 9 kronor

Arbetslöshetsavgift    300 kronor/månad 
 - Höjning 120 kronor

Totalt 851 kronor/månad

Kerstin Ekstrands arbete handlar 
mycket om att prata med arbetslösa som 
undrar när de får ut sina pengar. De som 
sökt inträde - men inte fått besked om de 
är med eller ej . Hon får också många frå-
gor om intyg och andra handlingar. Ker-
stin är rädd för att många går ur facket 
nu på grund av a-kassehöjningen. 

- Men jag hoppas att medlemmarna 
tänker sig för, så att de inte förlorar sin 
inkomstförsäkring. Eller rätten till all 
hjälp de kan få vid konkurser och löner 
som inte blivit utbetalda, säger hon.

Byggettan har kallat in Kerstin Ekstrand för att hjälpa 
arbetslösa medlemmar när a-kassan inte hinner med.
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—  Konkurser  —
556654-5462 AB Insjövägen 63, fb Insjöns Rör AB
556567-9346 Anileve AB, i Likvidation
556745-7220 Arninge Inredning AB
556486-7330 Axiö Bygg AB
556534-6656 Bräcke Emballage Entreprenad & Montage AB
556585-3388 Bygginvest i Jordbro AB
556492-4297 Caussuss AB
780504-0453 Dawid Ostrowski, FB E.O Bygg 
556232-6594 Djurö Byggtjänst AB
556737-2205 Elegant Service Euro AB
556352-7745 Eloxal AB, fb Golvorama Entreprenad AB
556655-5578 Hoplit Entreprenad AB
556568-7539 Husverket i Stockholm AB 
556467-2896 Interiör Golv & Vägg i Strängnäs AB
721202-0478 J-N Plåtslageri
556714-5072 Johansson Bygg AB, Bo T.S
556693-4773 Konstrix AB
5566949409 Kraveda AB
556631-6864 Miljö1bygg & Entr i Stor-Sthlm AB
556714-5338 MSC Rör AB
556583-3935 NC-Bygg Miljöisolering AB       
556584-7877 Nordiska Byggnadsställningar AB, JP
556719-8667 Nynäs Bygg & Teknik AB
556752-2288 Personaluthyrning i Sverige AB
556597-9795 Rissne Plattssättning AB
556685-9442       RSM Entreprenad AB
556691-1409 Segersjö Golvtjänst AB 
556731-4405 Showkat Hossain Byggnads AB, FB Byggsverige Hudiksvall AB 
556666-9635 Stockholms Material & Byggentreprenad AB
556751-0283 Svensk Ställningsteknik och Alltjänst, fb XHN i Sthlm AB
556703-3443 Svenska Bygg & Drift AB 
556705-5511 T.A.W Ceiling AB
556132-3972 Torsten Lindqvist Byggnads
556719-4542 Tyresö Bygg & Uthyrning AB
556682-7530 Vindsentreprenad AB
556539-1272 Zenter Bygg & Platt i Upplands Väsby AB
556709-9402 Öhrns Golv AB

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

– kontakta Byggettan tel 08-734 65 00.

Aktuellt

Semester på
 Nässlingen

Nu är det hög tid att boka en stuga på 
Nässlingen till semestern i sommar. 

Vill du vara säker på att få en stuga 
till midsommar nästa sommar (2010) 
så måste du boka senast vecka 31 2009. 
Bokningsreglerna är ändrade så att du 
som medlem i Byggettan har företräde 
på bokningar till nästa sommar, om du 
bokar före vecka 31. 

Ring Nässlingen och boka din stuga 
tel 08-542 472 10.

Klipp från 
Dagens Nyheter

Under 25 år och 
fackligt intresserad? 

Vill du veta mer om 
Byggettans ungdomsverksamhet 

kontakta Roland Ahl, 
tel 070-306 65 73.

Fotboll Sverige - Polen
Förra våren utmanade polska byggnadsarbetare 

svenska byggnadsarbetare i en ”fotbollslandskamp”. 
Polackerna vann - så nu är det dags för revansch!

Vill du komma och titta på matchen? 
Välkommen lördagen den 25 april till Bergshamra IP, 

matchen börjar kl 13.15.

Vi söker ytterligare några fotbollsspelare till det svenska laget. 
Vill du vara med? Anmäl dig omgående till Byggettan, 

Karin Grées 08-734 66 51, e-post karin.grees@byggnads.se

Byggettan och Opon 
för vänskap, integration och en god relation mellan svenska och polska byggnadsarbetare
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Sektion07, Märsta, Upplands Väsby 

                   och Sigtuna

Tema EU-valet och avtalsrörelsen

Plats Nya Kulturhuset, Upplands Väsby

Tid Tisdagen den 26 maj, kl 17.00

Medlemsmöte

Gör din röst hörd - demonstrera på första maj!

B
ild och form

: Stina W
ollter

Kl 13.00
samling i Humlegården.

Kl 14.00
avmarsch mot Norra Bantorget,   
där det bland annat blir tal av
Carin Jämtin.

Byggettans 
1 maj-paroller

— Riktiga rotavdrag NU! 
    Renovera miljonprogrammet!

— Vårt val - kollektivavtal!

— Samma lön - oavsett kön!

— Hyresrätt åt alla, 
    låt inte samhället förfalla!
 
— Bostäder på Bromma 
    - flyget bort!

 
Heldagsmöte

Byggettans representantskap

Torsdagen den 28 maj kl 9.00 

Byggettans lokaler, 
Skytteholmsvägen 2 i Solna

Temat är framtidsfrågor

Mona Sahlin är inbjuden som gäst


