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Det är inte synd om arbetssäljare som 
kommer till Sverige från andra län-
der för att sälja sin arbetskraft till 

första bästa arbetsköpare. Det är där vi måste 
börja om. Facket är en lönekartell som ska skyd-
da sina medlemmars löner till varje pris. Det är 

inte synd om utländsk arbetskraft som 
kommer till Sverige för att 

pruta på de villkor och 
löner vi förhandlat 

fram i våra kollek-
tivavtal. 

Ska man kom-
ma till Sverige 

och arbeta så är det 
svenska villkor och löner 

som ska gälla. Vi måste sätta ner foten 
en gång för alla. Möjligtvis har många utländska 
arbetsgivare, eller för den delen också svenska 
arbetsgivare, med anställd eller inhyrd utländsk 
arbetskraft ingen moral eller etik - och ser inga som 
helst problem att för egen vinnings skull utnyttja 
människor i beroendeställning. 

Men det finns också ett ansvar hos dem som 
tar jobben för villkor långt under vad som gäl-
ler på svensk arbetsmarknad. Vi måste kräva 
fulla svenska löner för all arbetskraft i byggbran-
schen i Stockholm, oavsett om de anställda tycker 
det är helt okej med 30 kr i timmen. För de hotar 
våra löner. 

Det var det vi gjorde i Vaxholm, vi krävde svens-

ka löner för arbetstagarna, trots att de själva var 
nöjda med sin lettiska lön. Vi kräver svenska löner 
för alla arbetstagare och att ingen, frivilligt eller 
ofrivilligt, ska kunna jobba för sämre villkor eller 
löner än vad vi lovat varandra genom de kollek-
tivavtal vi tecknat. 

Vissa kommer att säga att vi diskriminerar 
utländsk arbetskraft, att vi är främlingsfient-
liga. Men det är inte alls det som det handlar om, 
för det vi gör skiljer sig inte från hur vi hanterar 
svenskar. Vi kan inte och får inte någonsin köpa 
att någon prutar på våra villkor eller löner. 

Däremot välkommar vi utländsk arbets-
kraft som kommer till Sverige för att hjälpa till 
med den arbetskraftsbrist som idag börjar uppstå 
när det gäller duktigt yrkesfolk i byggbranschen. 
Men är man en duktig och välutbildad yrkesar-
betare i Polen, så är man det när man kommer 
hit också. Och då kan det aldrig bli frågan om att 
man ska ha någon annan lön än den som gäller för 
svenska byggnadsarbetare!

Nu går jag på pappaledighet för att nyttja 
den unika möjlighet vi har i Sverige - att kunna 
vara hemma med våra barn de första åren. Det är 
också något jag uppmanar alla andra pappor att 
göra, barnen är alltid viktigast. 

Och om chefen eller arbetskamraterna  
beklagar sig över hur det ska gå utan dig - 
berätta då om Skogskyrkogården som är full 
med oersättliga människor!

Vi måste 
sätta ner foten

Christian Bengtzelius  
Byggettans ordförande 

” Det är inte synd om 
utländsk arbetskraft som kom-
mer till Sverige för att pruta på 

de villkor och löner vi förhandlat 
fram i våra kollektivavtal”

Christian kommenterar
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Den här dagen kommer eleverna 
från Tekniska gymnasiet i Sö-
dertälje. De är 12 stycken – tio 

killar och två tjejer. Och så två lärare – 
Roland och Kajsa. 

- Fast egentligen är de 30 elever som går ut nu 
i vår, säger Kajsa. När jag frågor om var de andra 
är så blir hon mig svaret skyldig.

Av de som den här informationsdagen sitter 
i Byggettans lokaler har nio valt trälinjen. Och 
så är det i varje avgångsklass. Trä är överlägset 
populärast.

- Ja, så är det, säger läraren Roland Nykvist. 
Och så har det faktiskt alltid varit. Det ser man 
också när de varit ute och praktiserat. 

När eleverna nu går ut tredje året på bygg-
utbildningen så gäller det att få en bra lärlings-
plats. Roland Nykvist berättar att det varit svårt 
både vad gäller praktikplatser och lärlingsplat-
ser. Det har inte varit mycket byggande i Söder-
täljeområdet. Så det har blivit många småskut-

tar som tagit praktikanter. Men nu verkar det 
som om det vänt.

Leif Nysmed berättar om kollektivavtalet – vad 
det ger och varför det behövs. Så kommer man in 
på lärlingsavtalet. Vad tjänar den som kommer 
ut som lärling? Lugnt och pedagogiskt går Leif 
Nysmed igenom hur man räknar ut lärlingens 
lön. Eleverna nickar. Ganska bra, tycker man.

- Men har man inte traktamente också, ropar 
någon.

- Traktamente och reseersättning har du 
för att du har haft kostnader. Tänk på att 
ju mer ni har i lön och ju mindre det blir i er-
sättningar desto bättre för din pension. Om 

någon arbetsgivare föreslår att du ska byta 
lönehöjning mot bilersättning så säg nej. Det ett 

dåligt byte för din del, säger Leif och tillägger:
- Och se till att det finns kollektivavtal, då är 

ni alltid försäkrade och det betalas in både till er 
semester och till pensionen.

Johnny Engzell är 20 år och går ut bygglinjen 
till sommaren. Han har praktiserat på TL Bygg i 
Södertälje och fått pröva på det mesta.

- Min pappa är snickare och det har jag alltid 
velat bli. Jag tycker att utbildningen har varit jät-
tebra och man har fått prövat på både mur, betong 
och trä. Men det blev trä till sist. 

- Det här är bra information som man har nytta 
av och jag hoppas och tror att jag kan få en lär-
lingsplats på TL Bygg. Det hoppas jag verkligen,  
säger Johnny Engzell.

Skolinformation som går hem
- Och det vill jag bara säga. Jobbar ni svart då 
kommer Byggettan att agera. Svartjobb är inte 
bara olagligt. Att jobba svart innebär att man 
dumpar lönerna för alla byggnadsarbetare. 
   Leif Nysmed håller i en av många informations-
träffar som Byggettan har för sistaårseleverna 
på bygglinjen i Stockholmsregionen. 

Aktuellt

” Min pappa
 är snickare och det 

har jag alltid 
velat bli”

Avgångselever från Tekniska gymnasiet i Södertälje besöker Byggettan för att få information om vilka rättigheter de har när de kommer ut i arbetslivet. 
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Byggettans ordförande Christian 
Bengtzelius, har just blivit omvald till 
ordförande i avdelningen och ska vara 

föräldraledig till den sista oktober.
Det är inte första gången som Christian är pap-

paledig, han var det även för några år sedan. Men då 
var han inte ordförande i Byggettan. Och han är inte 
ett dugg orolig för att det inte ska fungera när Roger 
Johansson hoppar in som hans ersättare.

- Inte alls. Vi talar samma språk och vi har pra-
tat igenom upplägget. Så det blir bra. Och den här 
gången tänker jag vara pappaledig på heltid, säger 
Christian.

Så var det inte för ett år sedan då han mitt under 
pappaledigheten fick ta över ordförandeklubban 
efter Johan Lindholm.

- Jag hade ambitionen att hålla mig hemma. Men 
det gick inte. Det var för oplanerat och för mycket 
som var nytt då.

Vi kommer in på frågan om det är viktigt att ord-
föranden går före och visar att också pappor bör 

vara hemma med sina små barn. Men så vill inte 
Christian se det.

- För mig är det en personlig sak. Jag vill helt en-
kelt vara hemma med Lilly när hon är liten. Den 
tiden kommer inte tillbaka. Och jag ser det därför 
som en jättefin möjlighet för mig som pappa. Men 
samtidigt vill jag självklart uppmana alla andra av 
våra medlemmar som blir pappor att utnyttja den 
här möjligheten.

Vad tycker lilla Lilly om att ha pappa hemma?
- Jätteroligt så klart, säger Christian och skrattar. 

För att inte tala om hur skönt min fru Lina tycker det 
ska bli att börja jobba igen.

Ordföranden tar pappaledigt
Christian Bengtzelius är hemma i ett halvår

Christian och Lina har en stor familj
Christian är gift med Lina, som också jobbar på 
Byggettan. Tillsammans har de barnen Lilly 6 må- 
nader och Charlie 1,5 år. 
  Christian har sedan tidigare Bastian 6 år och 
Evelyn 5 år och Lina har barnen Sebastian 14 år 
och Linn 15 år.

Christian ska vara hemma i sex månader med Lilly, här tillsammans med storasyskonen Charlie, Bastian och Evelyn.

Aktuellt

Skolinformation som går hem
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Christer Källström har gått den 
nya medlemsutbildningen På-
farten - och han tycker det var 

ett lyft. Han gick den allra första dagen, 
piloten som han säger.

- Det var verkligen en positiv upplevelse. 
Vi var 25 deltagare i en mycket blandad 
grupp. Ungdomar och gamla rävar som 
varit med i många år. Men jag tror vi alla 
fick en riktig aha-upplevelse. Inte minst 
därför att föreläsarna var så engagerade 
och kunniga, säger han.

Vi sitter i JM:s platskontor vid 
Warfvinges väg nedanför Stadshagens  

T-banestation. Området genomgår 
en fullständig förvandling. 

De gamla kontorsfas-
tigheterna rivs för 

att ge plats för nya 
bostäder. Det blir 
en helt ny stadsdel 

här bakom Frid-
hemsplan ner mot 

Hornsberg.
Christer Källström arbetar åt JM 

Bostad. Och han har mycket gott att säga 
om sin arbetsgivare. Han tycker att an-
dan är som i ett bra mindre familjeföre-
tag,  men företaget har ändå resurser som 
det storföretag det är.

Den nya endagarsutbildningen På-
farten handlar väldigt mycket om ideo-
logi. Varför man har en fackförening och 
vad den står för. Behövs det en sådan ut-
bildning?

- Det tycker jag. Många – särskilt de yngre 
i branschen - ställer sig frågan varför man 
ska betala 700 kronor i månaden och vad 
man får för det. När jag började – och det 
är inte så länge sedan – var det självklart 
att man gick med i facket. Var man inte med 
kunde man åka ur laget, berättar Christer.

- Men idag håller inte det. Du måste 
kunna argumentera och svara på frågor. 
Annars är du chanslös. Påfarten ger dig 
många av svaren, säger han.

I Christers lag tjänar man ungefär
30 000 kronor i månaden. Även om det är 
en bra lön så känns det att betala kanske 
700 kronor i fackavgift varje månad.

Christer är betongare och hamnade 
i byggyrket tack vare sin bror som också 
blev byggnadsarbetare. Han tyckte inte 
det var så kul att plugga och såg också hur 
brorsan ganska snabbt började tjäna hyfsat 
bra.

Hur är då den fackliga aktiviteten på de 
byggen du varit på?

- Ganska bra. Jag tycker att det snackas 
en del på de arbetsplatser jag varit på. An-

Christer Källström har gått den nya medlemsutbildningen 
Påfarten. Han säger att alla fick en riktig aha-upplevelse, 
inte minst därför att föreläsarna var så engagerade och 
kunniga.

Man måste kunna argumentera 
och svara på frågor 
- annars är man chanslös

” Vi kan inte acceptera 
att det finns avtalslösa områden 

som innebär att arbetsgivaren kan ut-
nyttja arbetslösa att ta jobb till lägre löner. 
Eller sämre övriga villkor. Därför måste 

vi ha en stark fackförening.”

Medlemsutbildning Påfarten
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tagligen mer än man gör i mindre företag. 
Sedan är det också så att det finns bättre re-
surser på de stora företagen. När det gäller 
skyddsarbete, hjälmar, hjälpmedel osv. Det 
gör också att man pratar mer om sådana 
frågor, säger Christer.

Att Byggettan nu satsar på den nya utbild-
ningen och att så många som möjligt av alla 
med förtroendeuppdrag får gå den, tycker 
han är utmärkt. Helst bör alla vanliga med-
lemmar gå den också, tycker han.

- Många använder ju inte facket under 
sin livstid. Man får del av de löneuppgö-
relser som facket gör, men i övrigt betalar 
man varje månad utan att få något tillbaka. 
Men då bör man tänka: hur skulle det vara 
utan facket, säger Christer.

I vårt samtal kommer vi också in på 
utvecklingen i ”det nya Europa”. Christer 
menar att det är lätt att se vilken skillnad 
det gör att vi har och har haft ett starkt fack 

så länge. Självklart ska Sverige vara  ett öp-
pet samhälle där de som vill komma hit och 
arbeta ska få göra det. Men det ska ske på 
samma villkor som alla andra som arbetar 
i Sverige. 

- Den som arbetar i Sverige ska göra det 
utifrån svenska regler och kollektivavtal, 
säger Christer Källström.

Om att facket och arbetsgivaren är 
två parter säger han:

- I största möjliga utsträckning kommer 
man ju överens med arbetsgivaren. Men 
när det kommer till löneförhandlingar är 
vi två parter, säger han och fortsätter:

- Och då kan vi inte acceptera att det 
finns avtalslösa områden som innebär att 
arbetsgivaren kan utnyttja arbetslösa att 
ta jobb till lägre löner. Eller sämre övriga 
villkor. Därför måste vi ha en stark fack-
förening. Det tycker jag var huvudbud-
skapet på utbildningen och det framför-
des på ett mycket pedagogiskt sätt, säger 
Christer Källström.

Christer är engagerad. Det märks. 
Och nu har han fått nya och fler argument 
att använda när han ska förklara vikten av 
att vara med i facket.

- En del får ju tyvärr lära sig den hår-
da vägen att allt inte är som det ser ut att 
vara (läs artikeln om letterna på sidan 8). 
Och att alla inte har samma möjligheter. 
Då är det viktigt att man vet att man har 
vissa rättigheter och att man kan vända 
sig till sin fackförening, säger Christer 
som också berättar att det blivit svårare 
att t ex få folk att ställa upp som skydds-
ombud.

Han är övertygad om att den fackliga 
organisationen behövs lika mycket idag 
som för 50 år sedan. Och inte minst på de 
små företagen där det kan vara lättare att 
komma i kläm. Och då är vi tillbaka med 
hur viktigt det är att ha en bra facklig ut-
bildning.

- Med den nya utbildningen tror jag att vi 
kan få med fler ungdomar. Det gäller att se 
till att de verkligen går utbildningen.

Christer Käll-
ström är över-
tygad om att 
den fackliga 
organisationen 
behövs lika 
mycket idag 
som för 50 år 
sedan. 
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Grannar hjälp oss. Här inne lever vi 
som slavar utan mat. 

Så stod det på plakatet som var ned-
tryckt i snön utanför en villa i Sollentuna. Inne i 
huset bodde och arbetade ett antal lettiska bygg-
nadsarbetare, som på det här desperata sättet 
sökte hjälp utifrån.

En av grannarna tog en bild på plakatet och 
allting uppdagades. Fallet blev riksnyhet och tid-
ningar, radio och TV slog upp det stort. Bland 
annat sedan företagets VD Carl Kjellberg i TV4 
uttalat sig och sagt att han tyckte att letternas lön 
– cirka 30 kronor i timmen – var skälig och att 
vissa av letterna borde tjäna mindre.

Nu har det gått några månader och Gints Ja-
kovels och Dainis Oss sitter i Byggettans konfe-
renslokal och samtalar med avdelningens tolk 
Michael Jaget. Det ska bli förhandling med fö-
retaget Renovatis, som är de som värvat hit de 
lettiska arbetarna till Sverige.

Gints Jakovels och Dainis Oss kom till Sverige 
genom att svara på en annons på internet. I annon-
sen sökte företaget Renovatis byggnadsarbetare för 
projekt i Sverige. Det här var i december 2010. 

- Det lät som ett seriöst och bra företag. Arbets-
platsen låg i Sollentuna och man skulle renovera 
villor, säger Gints.

Lönen var också bra. Ungefär det dubbla som 
han tjänade i Lettland. Men så fort Gints och de 
övriga letterna kom till Sverige blev det annat 
ljud i skällan.

Christian Bengtzelius, Byggettans ordförande, 
är upprörd när han kommenterar fallet med de 
lettiska byggnadsarbetarna.

- Det som hänt är helt oacceptabelt. En arbetsgi-
vare har inte rätt att utnyttja människor på det här 

de jOBBade för 
3 eUrO i timmen

Lettiska arbetare utnyttjas i Sverige

Nu har det gått några månader 
sedan de lettiska arbetarna satte ut 
en skylt och bad om hjälp. 
Gints Jakovels  och Dainis Oss har 
blivit medlemmar i Byggettan och 
har fått hjälp med att hitta ett nytt 
jobb. Här tillsammans med 
 Michael Jaget, Byggettans tolk.
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Ta kontakt med facket innan ni skriver på 
något papper från arbetsgivaren. 
     Den uppmaningen riktar de två lettiska 
byggnadsarbetarna, som tvingades arbeta till 
svältlöner vid en villarenovering i Sollentuna, 
till alla som tänker ta jobb i Sverige.
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sättet, även om de kommit till 
Sverige av fri vilja, säger 

han och tillägger; Det är 
nu 2011 och då får det inte 
vara möjligt att anställa 

folk för en lön på 3 euro i 
timmen.

I Lettland blev de lovade 5,4 
euro i timmen. Väl i Sverige blev de 

tvungna att skriva på ett nytt kontakt på 3,1 euro.

Efter att de satt ut plakatet, och det blev en stor 
affär av deras öde, fick de kontakt med Byggettan. 
Tre av letterna blev medlemmar i förbundet.

Nästan omedelbart fick en av letterna - 
Dainis Oss - sparken. Eftersom 

han var medlem i Byggnads 
har Byggettan bestämt sig 

för att driva frågan mot 
arbetsgivaren. Den för-
handlingen är inte avslu-

tad ännu.

När Gints sökte jobbet hos 
Renovatis var han tvungen att doku-

mentera sin CV och de jobb han hade utfört.
- Jag har gymnasieutbildning, men ingen sär-

skild utbildning som byggnadsarbetare. Men jag 
har lång erfarenhet från att arbeta inom bygg-
branschen, säger han.

När han sökte jobbet i Sverige hade han jobb 
hemma i Riga, men lockades av den högre lönen 
i Sverige.

- Ungefär det dubbla var vad jag räknade med. 
Och dessutom arbete under ett, kanske två år. 
Hemma är det svårt att få arbete under vintern, 
berättar Gints Jakovels.

Hemma i Riga har han fru och en 19 årig dot-
ter. Familjen bor tillsammans med Gints föräldrar. 
Gints Jakovels är en tillbakadragen person som inte 
gör så mycket väsen av sig. Han tappade lusten för 
hela projektet och sa upp sig, trots att han inte visste 
vad som skulle hända om han fick åka hem.

När han kom till Sverige var det med flyg och 
flygbiljetten betalade han själv. Det är det vanli-
gaste sättet. Sedan sätter arbetsgivaren in pengar 
på ett konto som den anställde kan utnyttja för 
resor hem. Det vanliga är att arbetsgivaren be-
talar första och sista resan. Hur det blir med det 
nu vet han inte.

Gints kamrat Dainis Oss är mer talför. Han kan 
dessutom lite engelska efter att ha arbetat på Ir-
land. Utan att vi talar om det så var det nog Dainis 
som tog initiativ till plakataktionen.

I varje fall fick han omgående sparken och nu 
förhandlar Byggettan bland annat om hans upp-
sägning och innestående lön.

För Gints är det första gången i Sverige och ty-
värr blev det ju inget trevligt möte.

- Ganska snart märkte jag att arbetsgivaren 
bara var girig. Jag känner igen stilen från Lett-
land. Han ville ha mer och mer av oss och betala 
mindre och mindre.

Men nu har Gints Jakovels och Dainis Oss fått 
en ny arbetsgivare i Sverige. Krister Strömberg 
på Byggettan har hjälpt dem att hitta ett nytt jobb 
på BVT Bygg AB.

- BVT är ett bra exempel på ett seriöst företag 
som värnar om sin arbetskraft och som ser det 
som ett problem med företag som dumpar löner, 
säger Krister Strömberg.

För BVT jobbar de i Tumba med en nyproduk-
tion av ett träningscenter och är anställda med 
lön, förmåner och villkor enligt kollektivavtal. 
De har fixat en lägenhet i Botkyrka och slipper 
bo på sin arbetsplats.

Har de något gott råd till andra byggnadsarbe-
tare som funderar på att ta arbete i Sverige?

Svaret kommer utan tvekan:
- Ta kontakt med Byggnads innan ni gör upp 

med någon arbetsgivare!

” I Lettland blev vi 
lovade 5,4 euro i timmen. 

Väl i Sverige blev vi tvungna 
att skriva på ett nytt kontrakt 

på 3,1 euro.”

” Ganska snart märkte 
jag att arbetsgivaren bara var 
girig. Jag känner igen stilen från 

Lettland. Han ville ha mer och mer 
av oss och betala mindre

 och mindre.”

Desperata arbetare satte ut en skylt utanför huset där de både jobbade och bodde.
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Morgonpigg murarpraktikant 
med framtidstro

Scott Baigent 
går sista termi-

nen på Hant-
verksakade-

mien vid Blåsut 
och ska bli 

murare. Något 
som han velat 
bli sedan han 

var liten.

Göran Sporsén träffar Scott 
Baigent och tar chansen att 
värva en ny medlem.

Scott Baigent utbildar sig till murare. 
Han tror han kommer att få jobb.

Just nu är det i början av en högkonjunktur och 
många företag i Stockholmsområdet letar efter 
utbildad personal.

- Jag hoppas att jag får jobb när jag går ut till som-
maren. Och som det ser ut nu så tror jag det också. 
Det är ju inte så många som utbildar sig till murare. 
De allra flesta vill ju gå snickarelinjen. Men för mig 
är det murare som gäller, säger Scott. 

Är du med i facket?
- Kan jag vara det när jag är praktikant?  Jag har 

ju ingen inkomst, säger  Scott Baigent.
Ombudsmannen Göran Sporsén lägger sig i 

samtalet.
- Javisst ska du vara med. Som praktikant be-

talar du ingen avgift, säger han.
Sagt och gjort: Scott Baigent är nu med i Bygg-

nads.

Vi träffar Scott Baigent på ett nybygge 
vid Pepparvägen i Hökarängen i södra 
Stockholm. Han är praktikant på Stark 

Fasadrenovering. Han har varvat teori och prak-
tik nu i tre år. Varannan vecka teori och varan-
nan praktik.

- Jag började som många andra med snickare-
inriktning, men sedan blev det murare. Något 
som jag inte ångrar, säger han.

Det är skolan som ordnar praktikplats och han 
trivs jättebra på Stark. Även fast det är okristligt 
tidiga morgnar.

- Jag börjar klockan sju och det betyder att 
väckarklockan ringer kl 5.20. Det går bra. Även 
när det är vinter och krävs lite extra när man ska 
ur sängen och ge sig iväg.

Annars tycker Scott att det är en av fördelarna 
med byggarbetet – att få vara ute i friska luften.

Ung i facket
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Först kom ingenting. Sedan ingenting 
och sedan kom allt. Sedan Globen Arena 
byggdes för ett stort antal år sedan har 

det varit glest med satsningar på arenaidrotten 
i Stockholmsregionen. Men nu byggs två topp-
moderna arenor; Nationalarenan i Solna där 
fotbollslandslaget och troligen AIK kommer att 
husera och Stockholmsarenan vid Globen - en 
multiarena och samtidigt hemmaplan för Ham-
marby Fotboll.

Vid ett besök vid Stockholmsarenan inser 
man snart att det här är ett projekt som man fått 
in med skohorn på den aktuella tomten. Ja, det är 
så trångt på byggarbetsplatsen att det största pro-
blemet är att hitta ytor och utrymme för lastning 
och lossning. Därför har Peab installerat ett helt 
nytt datoriserat system för att klara logistiken 
med transporterna.

Arenan kommer att ta 30 000 åskådare vid 
fotbollsmatcher och ytterligare 10 000 när det 
är konserter. Läktarna byggs i två etage med 
plats för 15 000 i varje etage. Den undre delen är 
symmetrisk och den övre asymmetrisk. Den ena 
långsidesläktaren hänger över Nynäsvägen och 

Storslam 
för Peab
Peab har tagit storslam när det gäller 
arenabyggen i Stockholmsområdet. 
Företaget bygger både Nationalarenan i 
Solna och Stockholmsarenan vid Globen. 
Och arbetena pågår för fullt just nu på 
båda ställena. Vi har besökt Stockholms-
arenan vid Globen.

På bygget
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under den andra går SL:s industrispår. Rälsen 
kommer faktiskt att gå under en av läktarsektio-
nerna, som för övrigt är en enkelriktad gata.

Skyddsombudet Hans Dahlberg, som också 
är MB-ledamot i Peab, är inte enbart glad åt tem-
pot och bristen på utrymme. 

- Det blir faktiskt stressigt ofta. Företaget är 
medveten om problemet och arbetar kontinuer-
ligt med att hitta lösningar. Samtidigt är det är ett 
unikt projekt, som man är glad att få vara med om 
kanske en gång i sitt yrkesliv.

Och det är inte svårt att se att stressfaktorn är 
hög. Vid vårt besök gjuter man betongplattor vid 
ena kortsidan, samtidigt som det planeras för nya 
sprängningar vid den andra kortsidan.

Arenabygget är ett stort projekt med mycket 
folk. För närvarande är det drygt 100 yrkesarbe-
tare som är igång på arenan. Från i höst och ett 
år framåt räknar man med att den siffran stiger 
till cirka 600 man.

Det första evenemanget räknar man med 
ska gå av stapeln våren 2013. Magnus Jäderberg 
är administrativ produktionschef för projektet. 
Han berättar vilket unikt projekt det handlar 
om.  En särskild specialitet är det öppningsbara 
taket. Det kommer verkligen att vara helt öppet 
eftersom det är två fribärande betongreglar på 
vardera 185 meter. Dessa läggs på fyra piloner 
(torn) och sedan går de åtta takluckorna på hjul. 
De skjuts åt sidan när man öppnar. 

Under själva arenan kommer det till två plan. 
Dels ett garage och dels kommersiella lokaler. 
Peab står för all grundläggning. 

Det skjutbara taket på den nya idrotts- och eve-
nemangsarena vid Globen gör att det går att ha  
evenemang året runt. Peab jobbar väldigt mycket 
med att få ett behagligt inomhusklimat. När tak-
luckorna är stängda är takhöjden 35 meter.

Skyddsombudet Hans Dahlberg tycker att det 
är både trångt och stressigt, men samtidigt är 
han glad åt att få vara med om att bygga ett 
unikt projekt.
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Per Magnusson är 47 år, frånskild och 
bor i Rågsved i en liten etta. Och i Råg-
sved trivs han.

Det var egentligen hans mamma som gjorde att 
vi kom i kontakt med Per Magnusson. 

Per har varit medlem i Bygget-
tan sedan han var lärling 

och nu undrade mamman 
om inte Per kunde få ned-
satt fackavgift eftersom 
han var sjukskriven.
Den som berättar det här 

för oss är Marcela Salazar, för-
säkringsansvarig på Byggettan.

- Per fick sin sänkning av avgiften och med-
lemsservice kopplade in honom till mig. Vi bo-
kade en tid och träffades. Sedan kunde jag hjälpa 

Per att söka AGS-ersättning, som är ett tillägg till 
sjukpenningen, berättar Marcela.

Det här var i augusti 2010. Det visade sig att Per 
drabbats av en rad olyckor. 

Vi tar det från början. Per har gått sjuårig 
grundskola. Sedan gick han två år och utbildade 
sig till bygg- och anläggningsarbetare. Därefter 
fick han arbete som traditionell lärling hos före-
taget Nils P Lundh.

- Där fick man göra det mesta. Riva, mura, 
snickra. Vi var 17 lärlingar totalt, berättar han.

Efter Nils P Lundh blev det anställning hos 
Isberg och Gustafsson och där utbildade han sig 
till specialist på fasadrenovering. Det blev nio 
år på företaget innan han 2006 blev sjukskriven 
för problem med levern. Det blev så allvarligt 

Många smällar i livet

Försäkringar

En del går 
genom livet 
utan att det 
händer sär-

skilt mycket. 
Vare sig 

negativt eller 
positivt. 
För Per 

Magnusson 
har det varit 
annorlunda. 
Det har hänt 

saker mest 
hela tiden. 

Tyvärr 
oftast mest 

negativa.

Per Magnusson har fått ta många 
smällar i livet. Nu har han fått det 
lite bättre ekonomiskt genom att 
Byggettan hjälpt honom att  få ut 
ersättning från olika försäkringar.

”Mötet med 
Marcela på 

försäkringsavdelningen 
var nog det bästa 

som hänt mig”

Byggettan nr 2 201114
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att han 2007 var tvungen att genomgå en lever-
transplantation. 

- Sedan 2006 har jag varit sjukskriven. Jag har 
verkligen försökt att komma igen och få börja ar-
beta. Men varje gång som jag trott att nu går det 
vägen, så har något inträffat som satt käppar i 
hjulet, säger han.

Så var det i början av 2010 när han halkade 
och bröt foten när han var på väg till sin arbets-
träning. Eller samma år i april när han drabbades 
av en stroke.

- Innan jag drabbades av stroke gick jag två 
timmar om dagen på arbetsträning. Men det 
fungerar inte längre. Nu har jag börjat få tillbaka 
känseln i den högra sidan, men fortfarande har 
jag svårt att gå och använda handen, säger Per.

Två gånger har Per varit utförsäkrad. Och 
då har det varit nära att han inte klarat sig. Peng-
arna har precis räckt till hyra och mat. 

- Men det är väl så den här regeringen vill ha 
det, säger han som för sig själv.

- Så det är tack vare att morsan tog kontakt 
med Byggettan som jag nu har så jag klarar mig. 
Mötet med Marcela på försäkringsavdelningen 
var nog det bästa som hänt mig. Hon har sett till 
att jag har fått ersättning från AGS-en för mina 
olika sjukperioder och jag har nu 1 300 kronor i 
månaden som tillägg till sjukpenningen. Utan 

I diktens form

men tyvärr 
bre’r det ut sig
när avtalets 
spärr
hindras fungera
av dem som regera

Desperat
sätter de ut
en skylt till slut
med vädjan om mat
slavjobb i kåk
leder ofta till bråk

Mats Hammarlund 
diktar om ...

Modernt slaveri?

Journalisten 
Bert Sundström var nära att mista 

livet under upproret i Egypten, så här säger 
han till Journalistförbundets tidning:

”Jag tror att det är betydligt 
mer riskfyllt att vara 

byggnadsarbetare”

det vet jag inte hur det skulle gått, berättar Per 
och fortsätter;

- Dessutom ordnade hon med ersättning en-
ligt inkomstförsäkringen när jag gick på a-kassa, 
hon har också sett till att jag fått ut pengar för 
sveda och värk  när jag bröt foten och nu utreder 
Kammarkollegiet om jag kan få ersättning för ärr 
och de kvarstående besvären.

Själv visste Per Magnusson inte  hur han var 
försäkrad, men genom facket har han kunnat få 
ut sina ersättningar och nu uppmanar han alla att 
gå med i facket och ta reda på vilka försäkringar 
man har.

- Hur många gånger har jag inte svurit ve och 
förbannelse när inbetalningskortet till facket 
ramlat ner i brevlådan. Om hur dyrt det är. Men 
nu vet jag vad man får för pengarna. Och när jag 
väl tog kontakt med Byggettan, då tog Marcela 
verkligen tag i problemen. Och löste dem, säger 
Per Magnusson.

Trots alla motgångar behåller Per Magnus-
son sitt goda humör. Och han kan inte sitta still 
eller vara sysslolös.

- När jag växte upp kallade de mig för Skärhol-
mens lilla maskot. Jag var med överallt där det 
hände något. Jag for fram som en torped. Men nu 
rör jag mig mer i slow motion. Och något murar-
jobb blir det nog inte mer, säger Per Magnusson.

Per Magnusson 
har fått hjälp av 
Byggettan med att 
få ut pengar från 
försäkringar, som han 
inte ens visste att han 
hade. 

Det har varit för-

säkringar via hans 

medlemskap i Bygg-

nads, genom att det 

finns kollektivavtal 

på arbetsplatsen och 

genom hans social-

försäkringssk ydd. 
Per har fått cirka 

47 000 kronor genom 
AGS-en, han har fått 
ett tillägg till sin a-
kassa med 4 200 kro-
nor från inkomstför-
säkringen och genom 
Kammarkollegiet har 
han fått 5 400 kronor 
i sveda och värk. 

I Pers fall har det 
totalt handlat om 
ersättningar på cirka 
60 000 kronor. 

Är du osäker om 
dina egna försäkringar 
– ta kontakt med 
Byggettan!

Byggettan nr 2 2011
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Byggettan har börjat ge ut ett nyhetsbrev kall-
lat Helt enkelt, som är ett komplement till Byg-
gettans tidning och ger dig information och 
nyheter lite snabbare. Notiser som du tidigare 
hittade i tidningen finns nu istället i Helt enkelt, 
som konkurser, försäkringar, studier, lönetoppen. 
Information om medlemsmöten finner du i för-
bundstidningen Byggnadsarbetaren. 
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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Arbetarnas dag
Den 1 maj samlas vi i Humlegården 
kl 13.oo. Demonstrationståget lämnar 
sedan Humlegården kl 14.00. Se nu till 
att ta med familj och vänner och gör 
det här till den högtidsdag för arbetar-
rörelsen som det ska vara! 

I år kommer Byggettans del av tåget 
att uppmärksamma arbetsmiljön och 
hedra de byggnadsarbetare som varje 
år tyvärr går bort  när de utövar sin 
profession. Vi kommer att bära en lik-
kista som symbol för att Arbetsmiljö-
verket nästan gått i graven - men också 
för våra omkomna bröder. Till deras 
minne kommer vi även bära sorgband.

Den första förstamajdemonstratio-
nen i Stockholm 1890 samlade omkring 
20 000 personer i tåget. På Gärdet var 
det inte mindre än 50 000 som lyssnade 
på talarna; socialisterna Hjalmar Bran-
ting, Hinke Bergegren, August Palm, R 
Hansen, P M Landin och K J Karlsson.

”I följd av ett beslut, enhälligt fattat 
på den internationella arbetarkon-
gress, som förlidet år hölls i Paris, ha vi 
idag, den 1 maj 1890, i likhet med hela 
Europas och Amerikas klassmedvetna 
proletariat, samlats till en världsde-
monstration för lagstadgad 8-timmars 
arbetsdag.”

Idag har vi lagstadgad 8-timmars 
arbetsdag - men tyvärr är det än idag 
långt ifrån alla i Sverige som har rättig-
heten fullt ut. Utsta-
tionerad arbetskraft 
i Sverige från länder 
som Polen, Lettland 
och Litauen jobbar inte 
sällan 10-12 timmar 
om dagen, sex 
dagar i veckan. 

Vi ses på 
första maj! Christian Bengtzelius,

Byggettans ordförande

— Christian har ordet — Konfl ikten för kran- och 
maskinförare blåstes av

Dagen innan konfl ikten skulle börja 
accepterade Byggnads och Maskin-
entreprenörerna det bud medlarna 
lämnat och kom därmed överens om ett 
nytt Entreprenadmaskinavtal.

– Jag är väldigt glad att vi har kommit 
fram till ett nytt avtal och att vi därmed 
slipper vidta stridsåtgärder. Genom det 
nya avtalet tillgodoses de krav vi hade 
ställt på konkurrensneutralitet mellan 
Byggnads avtal med Maskinentrepre-
nörerna och Sveriges Byggindustrier. 
Nu har vi fått ett bra och modernt avtal 
för våra medlemmar som omfattas 
av Entreprenadmaskinavtalet, säger 
Torbjörn Johansson, Byggnads avtals-
sekreterare.

Avtalet i korthet
– Utgående lön höjs med 2,65 kr/

timme fr o m den 1 april 2011.
– Byggnads har lyckats uppnå 

eftersträvad konkurrensneutralitet 
för sina medlemmar på Entrepre-
nadmaskinavtalet. Medlemmarna 
har fått samma regler som i Bygg-
avtalet avseende lön till maskin-
förare som kör på prestationslöne-
arbetsplatser.

– Semesterersättningen kvarstår. 
– Ytterligare 2 timmars arbets-

tidsförkortning. 
– Ett moderniserat Entreprenad-

maskinavtal i samma anda som 
Byggavtalet.

Byggnads och Maskinentreprenörerna har accepterat med-
larnas bud och konfl ikten som skulle dragit igång den 12 april 
blåstes av.
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