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Christian kommenterar

Sätt tryck i 
frågan om lika 
beskattning

Och så slutade avtalsrörelsen med en 
strejk... Efter långa och utdragna för-
handlingar blev det medling på vvs-, 

kyl- och plåtavtalen. Men under förhandlingar-
nas gång har Svenskt Näringsliv lagt sig i inte 
mindre än två gånger. 

Först gick man in och talade om att VVS-Före-
tagen inte hade rätt att förhandla om inskränk-
ningar i beordringsrätten på vvs- och kylavtalen. 

Därefter bestämde man också att utökad 
arbetstidsförkortning inte 

kunde komma ifråga.
När det gällde 

frågan om beor-
dringsrätten så 

gjorde medlarna vad 
de kunde och medlarbudet 

innehöll också en del förbättringar vad gäller 
beordringsrätten vid övertid. Det innehöll även 
en bättre skrivning om kylteknikernas bered-
skapstjänst. Men tyvärr fanns inte någonting 
med om vare sig lärlingars rätt att få lön efter 
fördelningstal eller någon arbetstidsförkortning 
- och därmed var strejken ett faktum.

När jag skriver det här så har strejken, som 
är den första sedan 1994 på vvs-avtalet, pågått 
i sju dagar och ingen lösning är i sikte. Men det 
kan gå fort, så förhoppningsvis är avtalet påteck-
nat när ni får tidningen - och jag får återkomma 
till turerna i denna avtalsförhandling i Helt en-
kelt eller i framtida ledare.

Det är dags att vi börjar sätta riktigt tryck i 
frågan om lika beskattning av boendeformer så 
att det skapas förutsättningar för varaktighet av 
bostadsrättsföreningarnas yttre underhåll och 
inte minst för hyresfastigheternas miljonpro-
gram.  

Idag är de olika bostadsformerna väldigt olika 
beskattade. En villaägare som väljer att till exem-
pel lägga om sitt tak får idag rot-avdrag på arbets-
kostnaden och ränteavdrag om det är så att han 
behöver låna till takomläggningen.

Om en bostadsrättsförening eller ett hyres-
bolag väljer att göra samma takomläggning så 
får de varken rot eller ränteavdrag. Det gör att en 
sådan takomläggning kan kosta upp till dubbelt 
så mycket om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt.

Det är idag allmänt vedertaget att en bygg-
nadsarbetare sätter tre andra i arbete. Så genom 
att skapa lika förutsättningar för renovering 
oavsett boendeform, skulle det inte bara ska-
pas nya arbetstillfällen inom byggbranschen, 
utan även tre gånger så många jobb i andra 
branscher. Allt ifrån tillverkningsindustrin, 
via transportsektorn, genom hela byggproces-
sen, till handeln.

Våra miljonprogramområden är i stort be-
hov av upprustning, både vad gäller kvalitet men 
också energibesparande åtgärder. Samtidigt har 
vi sju procents arbetslöshet. Med den vetskapen, 
har vi ens råd att vänta längre?

arbetstidsförkortning inte 
kunde komma ifråga.

gjorde medlarna vad 
de kunde och medlarbudet 

”Idag 
är de olika bostads-

formerna väldigt olika 
beskattade.”
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Aktuellt

Namn: Simon 
Gustafsson.

Född: 1988.

Bor: Nyligen fl yttat 
från Huddinge för att 
bli sambo i Älvsjö.

Jobb: Träarbetare på 
NCC, projekt Norra 
Djurgårdsstaden.

Intressen: Simtränat 
sedan han var 7 år, 
vattenpolo tills 17 år 
(har åtta frakturer på 
näsan), är numera mest 
på gymmet.

Aktuell: Adjungerad 
i Byggnads Stockholm-
Gotlands  styrelse.

man deltar på styrelsemöten och har rätt att yttra 
sig - men inte har rösträtt. 

Simon Gustafsson var den i ungdomskommit-
tén som fi ck erbjudandet.

 - Jag tycker att det är jättekul att de vill föryngra, 
men det är faktiskt inte så gubbigt i styrelsen som 
man kanske kan tro, säger Simon Gustafsson.

Att gå med i facket var en självklarhet för Si-
mon och han gick med i samband med den fack-
liga informationen på Nässlingen, när han gick i 
ettan på gymnasiet.

- Jag är uppvuxen i en arbetarfamilj med en en-
samstående mamma. För henne är facket en själv-
klarhet. Och för mig också. Kollektivet är alltid star-
kare än individen, om vi organiserar oss så lyssnar 
fl er på oss än om vi står och skriker för oss själva.

Simon Gustafsson ska snart gå iväg till sitt 
andra styrelsemöte.

- Jag ska få en mentor som ska hjälpa mig och 
förklara. Gruppen är trevlig och välkomnande, så 
jag bävar inte alls utan tycker det är intressant och 
givande. Intrycket jag har av styrelsen är att de har 
mycket koll, att det känns seriöst, säger han.

Simon vill jobba mer med fackliga frågor i fram-
tiden. 

- Utan facket hade vi inte kommit någonstans, 
inte varit där vi är i dag när det gäller standard 
på arbetsplatsen och löner. Alla på min arbets-
plats är med i facket. Men det fi nns en jättestor 
okunskap om vad facket gör, fl er borde gå en 
medlemsutbildning för att få veta.

Simon är skyddsombud sedan en månad. 
- Risken i vårt jobb fi nns alltid att man inte 

kommer hem, med tunga lyft och saker ovanför 
huvudet. Jag tänker hela tiden på vad jag gör och 
jag säger även till andra. Men det är inte alltid så 
lätt när man är ung. 

Att han började jobba  på NCC var en slump, det 
var lätt att få lärlingsjobb när han slutade skolan.

- Jag jobbar på ackord och är mycket nöjd med 
min lön. Herregud, att tjäna 204 kr/timmen som 
23-åring är en otroligt bra lön!

Simon Gustafsson är full av liv, har haft 
svårt att sitta still under hela skoltiden 
och varit ganska bråkig. Det fi nns många 

som han, som fått kämpa och inte riktigt passat i 
skolbänken. Men som sedan har funnit sin plats 
i ett hantverksyrke.

Simon säger själv att han har lugnat ner sig 
och mognat. Han försöker numera använda sin 
energi på ett positivt sätt, är stolt över vad han 
har blivit. Som nu när han som första person 
från ungdomskommittén fått chansen att delta i 
Byggnads Stockholm-Gotlands styrelses arbete 
på nära håll – och får dela med sig av sin erfaren-
het och  kanske kunna tillföra styrelsen något.

För att få ungdomars perspektiv på fack-
liga frågor har Byggnads kongress beslutat att en 
representant från ungdomskommittén ska vara 
adjungerad i regionsstyrelsen, vilket betyder att 

Ungt blod i styrelsen

Simon Gustafsson har som första person 
från ungdomskommittén fått chansen att bli 
adjungerad i Byggnads Stockholm-Gotlands 
styrelse och följa deras arbete på nära håll.

Simon Gustafsson tycker det är jättekul att styrelsen vill föryngra och är stolt över uppdraget.



Byggettan nr 2 2012 5

När Byggnadssnickarnas avdelningskassör 
Efraim Andersson 1944 köpte Nässlingen, 

gjorde han det för egna medel. Det var bråttom och 
Andersson chansade att avdelningen i efterhand 
skulle besluta sig för att köpa in skärgårdshem-
manet utanför Ljusterö. I efterhand kan man nog 
konstatera att Andersson gjorde ett riktigt klipp. 
Och att avdelningen mycket riktigt beslutade att 
köpa in Nässlingen för 57 500 kr.

Idag - 67 år senare – är värdet förstås helt an-
norlunda. Men det är å andra sidan ett helt annat 
Nässlingen idag jämfört med 1945. Då på 40-talet 
byggdes de första semesterstugorna – som medlem-
marna i avdelningen både ritade och byggde själva.

Aktuellt

Konkurrensen på konferensmarkna-
den är stenhård och det har varit svårt 
att få lönsamhet i anläggningen trots 

olika typer av marknadsinsatser. Och nu bedö-
mer regionsstyrelsen att man inte kan pumpa 
in ytterligare pengar för att driva anläggningen, 
som stängdes den sista september i fj ol.

Regionsstyrelsen har utrett tre alternativ för 

anläggningens framtid: upprustning och fortsatt 
verksamhet, utarrendering eller försäljning.

Det fi nns ett eftersatt underhåll och det har varit 
svårt att få verksamheten att gå ihop. Och att hitta 
någon som är villig att arrendera och driva anlägg-
ningen har inte heller bedömts som ekonomiskt 
realistiskt. Därför förordas en försäljning, vilket 
också regionsfullmäktige ställde sig bakom.

Nässlingen till salu

Konferensverksamheten på Nässlingen har under de senaste åren 
gått med ett stort underskott. Regionsfullmäktige gav på sitt års-
möte styrelsen mandat att sälja anläggningen.

Fram till 1956 drev en arrendator jordbruk på ön. 
På femtiotalet kom elen, man borrade efter färsk-
vatten, fi ck en fast anställd som skulle sköta som-
marbutiken på ön. 1975 beslutade Byggettans re-
presentantskap att man skulle bygga om den gamla 
ladugården till konferensanläggning. Den har sedan 
varit i gång fram till den sista september i fj ol. 

Nästan varje år har det investerats i Nässlingen, 
allt för att hålla hög standard både på stugor och kon-
ferensanläggning. 2001 invigdes Sjövistet.

Som mest fanns det 11 helårsanställda och 15 sä-
songsanställda på Nässlingen, det var 2003. Under 
senare år har beläggningen både i konferensanlägg-
ningen och stugorna dalat.

Nässlingen har varit i fackets ägo sedan 1945. 1968 tog Byggettan över och 
våren 1977 var det dags för invigning av konferensanläggningen, som sedan 
dess byggts ut och moderniserats i etapper. Men det var ett annat Nässlingen 
som Byggnadssnickarnas kassör Efraim Andersson köpte 1944.

67 år med Nässlingen 
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På bygget

Riksbyggen bygger bostäder för både

gamla och unga

- Det kändes bra att pröva något nytt. Här har 
vi fl era ben att stå på. Förutom bostadsbyggandet 
även skolbyggnader och liknande. Det har gjort 
att vi har haft jobb hela tiden, berättar Joakim.

Mats Björklund som också kom 2007 nickar 
instämmande.

- Men just nu känns det inte som om det är nå-
got drag i bostadsbyggandet i Stockholm. Däre-
mot verkar det fi nnas hur många infrastruk-
turjobb som helst. Vägar, tvärbanan och annat, 
säger Mats.

Här i Sundbyberg har laget varit sedan 2010 
och nästa anhalt blir nog Viktor Hanssons bygge 
i Annedal i Bromma.

- Som mest var vi 25-30 man här, säger lag-
basen Joakim Björklund. Men nu är vi fem. Vi 
är inne på sluttampen och slutbesiktningen är 
om cirka tre veckor.

Någon avstämning av lönen har man inte gjort 
ännu, men Joakim räknar med att timlönen ska 
ligga kring 207 kronor i timmen. 

- Av någon anledning har det varit strul 
med mätningen under hela projektet. Varför 
vet jag inte för det är ju inget speciellt projekt. 
Även om det är lägenheter för äldre och yngre 
så är det mest etablerad teknik, säger Joakim 
Björklund.

Riksbyggen har inte bara projekt för äldre. 
Strax intill äldreboendet Bryggan ligger Bo-

Andelen äldre invånare i Sverige ökar, 
samtidigt som de och morgondagens 
äldre blir allt mer aktiva. Många krä-

ver en funktionell och praktisk bostad. Men det 
räcker inte. Många äldre vill också att bostaden 
kompletteras med en del så kallade mjuka para-
metrar. Exempel på detta är goda möjligheter till 
gemenskap, service och hjälp med tjänster som 
underlättar vardagen. 

Detta var grundtankarna då Riksbyggen 
började forma det som ska bli morgondagens 
seniorboende. Målet var alltså att ”skapa ett bo-
ende som kombinerar en trevlig och funktionell 
bostad med en service och ett tjänsteutbud som 
var och en enkelt och bekvämt kan nyttja för att 
tillgodose sina egna önskemål och behov”.

Inom Riksbyggen arbetar man med ett funk-
tionsprogram just för seniorboende - Bonum-
bostaden. Programmet ställer krav utöver vad 
myndigheterna gör.

Seniorboendet i kvarteret Bryggan i Sund-
byberg är det första Bonumprojektet, med 
27 lägenheter. Fastigheten ligger ett stenkast 
från Bällstaviken och helt nära den planerade 
stadsparken. Det är Viktor Hansson AB som 
bygger. 

Joakim Björklund är lagbas på bygget i 
Sundbyberg. Han och hans lag kom till Viktor 
Hansson 2007 från Peab. 

Bostadsbristen är stor i Stockholm. Många tvingas bo i an-
dra hand eller är trångbodda. De som har svårast att hitta 
en bostad är ungdomar och personer som nyligen fått uppe-
hållstillstånd. Även många äldre skulle vilja fl ytta till en 
mer bekväm lägenhet på äldre dagar. I Sundbyberg bygger 
Riksbyggen både för äldre och yngre.

”Det 
känns inte 
som om det 
är något drag 

i bostads-
byggandet 
just nu.”
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stadsrättsföreningen Sjöbodarna, som riktar 
sig till unga människor utifrån visionen att 
”skapa små lägenheter som är smartare och 
attraktivare än något annat som Riksbyggen 

byggt”. Det blir 57 lägenheter – ettor och tvåor 
i varsitt hus. 

Nästa ungdomsboende för Riksbyggen blir i 
Ursvik, som också ligger i Sundbyberg.

Bostadsbyggandet beräknas i år minska med åtta 
procent jämfört med 2011 trots att också 2011 var 
en nedgång på fem procent. Två riktiga bottenår 
således för bostadsbyggandet trots att det i våra 
storstäder – inte minst i Storstockholm – fi nns ett 
skriande behov av nya lägenheter.

Den som står för den här dystra spådomen är 
ingen mindre än statliga boverket som i slutet på 
förra året levererade sin byggprognos.

Även länsstyrelsen i Stockholm, som på reger-
ingens uppdrag undersökt vad som kan göras för 
att öka bostadsbyggandet i Stockholm, redovisar 
pessimistiska siff ror. Trots att så gott som samtliga 
länets kommuner uppger att de har bostadsbrist så  

Bostadsbyggandet 
behöver fyrdubblas

byggs det mindre än på länge.
De senaste prognoserna som bygger på hur stor 

befolkningen väntas bli i Storstockholm visar att 
det behöver byggas ca 20 000 nya bostäder om året 
i Stockholms län. Den tidigare prognosen sa 13 000.

En annan instans som engagerat sig i bostads-
frågan är Stockholms handelskammare. Enligt de-
ras beräkningar har Stockholms län idag ett acku-
mulerat underskott på över 90 000 bostäder. Ett 
underskott som beräknas öka dramatiskt under 
de kommanden åren. Eftersom det enligt handels-
kammaren bara byggs knappt 7 000 nya bostäder 
per år skulle byggtakten behöva tre- eller kanske 
fyrdubblas.

Bostadsbyggandet behöver fyrdubblas för att klara den stora infl yttningen till 
Stockholms län. Det menar Stockholms handelskammare och får stöd av bland 
annat länsstyrelsen. Idag byggs det inte ens 7 000 lägenheter i länet.

Jan Johansson, Mats Björklund, Joakim Björklund, Matias Mäkelä  och Håkan Lissdahl bygger åt Riksbyggen i Sundbyberg.
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Byggnads och Riksbyggen
hand i hand 

sedan 40-talet
När Riksbyggen bildades 1940 var det för att bekämpa bostadsbrist 
och arbetslöshet. Ingen vågade satsa på bostadsbyggande och arbets-
lösheten var hög. Och så har det rullat på. Även om varken arbets-
lösheten bland byggnadsarbetarna eller bostadsbristen idag inte kan 
jämföras med 40-talet så har det präglat Riksbyggens verksamhet 
under de gågna drygt 70 åren.

- Det är svårt att säga. Vi följer en långsiktig 
plan och vi försöker att bygga i hela länet. Tidi-
gare var det mycket i de södra delarna men nu 
fi nns vi också i norra länsdelen. Däremot drog 
vi inte ner vårt byggande under lågkonjunkturen 
2008, vilket gör att vi idag har och har haft ett 
antal färdiga bostadsrätter att erbjuda på mark-
naden, säger Christian Bengtzelius.

Just nu är det lite kärvt på bostadsrättsmarkna-
den. En orsak är, enligt Christian. att regeringen 
införde ett lånetak, som gör att kontantinsatsen 
idag måste vara högre än tidigare.

Finns det kommuner som är lättare eller svå-
rare att samarbete med när det gäller bostads-
byggandet?

- Nej, det vill jag inte påstå. Ibland tar det 
längre tid med markfrågorna därför att de över-
klagas. Ibland vill politikerna ha en tävling om 
projekten osv. Det som däremot tycks bli allt mer 
likriktat är att man vill ha bättre och bättre betalt 
för marken och att det ska ingå allt mer av kring-
kostnader som byggföretagen ska ta på sig, säger 
Christian Bengtzelius.

Du är ordförande i Byggnads här i Stockholm och 
även i Riksbyggen Stockholm. Visst har det varit så 
ganska ofta att ordföranden har dubblerat?

- Det stämmer nog. Det fi nns ingenting som 
säger att det alltid ska vara så, men av tradition 
har det ofta varit det. En god tradition tycker jag, 
säger Christian Bengtzelius.

Då på 40-talet tog man saken i  egna 
händer. De stora fackförbunden, bl a 
Byggnads och kooperativa företag som 

KF och Folksam fanns med då och även nu. 
- Och ambitionen är och har varit att vara en del 

av samhällsbyggandet, säger Christian Bengtze-
lius, ordförande i Byggnads Stockholm-Gotland 
och dessutom ordförande i Riksbyggens lokalför-
ening i Stockholm.

Christian Bengtzelius berättar också att genom 
ägandet i Riksbyggen kan Byggnads påverka att 
det byggs fl er, och förhoppningsvis också bättre, 
bostadsrätter än annars.

- Riksbyggen har den fördelen att vi är med i 
hela kedjan. Från projektering, över byggandet 
och till förvaltning. Det gör att vi fi nns med hela 
tiden. Under byggperioden fi nns det dessutom en 
byggande styrelse som utses av Riksbyggen och 
representerar dem som ska bo i lägenheterna. I en 
byggande styrelse sitter personer med kompetens 
och kunskap om byggande och projektering, be-
rättar Christian och fortsätter:

- Den byggande styrelsen sitter sedan kvar ett 
år efter det att bygget är färdigt. Då utser bostads-
rättsföreningen en styrelse bland de boende. Man 
kan säga att den byggande styrelsen fungerar som 
en slags mentor under det första året när fastig-
heten är helt nybyggd.

Kan man idag säga att Riksbyggen är en blås-
lampa på de övriga aktörerna på marknaden när 
det gäller att öka bostadsbyggandet?
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Inför fullmäktige berättade Tobias Bau-
din vad han tycker är LO:s viktigaste ar-
betsuppgifter.

- Jag ser tre viktiga uppgifter för LO. Vi behöver 
ett starkare LO än idag. Det betyder att vi måste 
hålla ihop LO-familjen. Arbetsgivarna är mer 
sammansvetsade än någonsin och den borger-
liga regeringen genomför det arbetsgivarna vill, 
sa Baudin och fortsatte:

- Idag klarar vi inte av samordningen inom LO 
utan det fi nns risk för små LO inom familjen. Det 
håller inte om vi ska klara av att kunna driva våra 
medlemmars frågor med någon styrka.

Tobias Baudin menade också att det är oerhört 
viktigt att LO kan medverka till att tappet av med-
lemmar vänds i positiv riktning.

- Det skulle betyda väldigt mycket, inte minst i 
mental styrka. Men också för att vi faktiskt ska kun-
na hävda våra kollektivavtal och sist men inte minst 
ekonomiskt betyder ökade medlemmar mycket för 
förbunden och för LO, sa Tobias Baudin.

Som punkt nummer tre menade Baudin att 
LO måste synas och höras mer i samhällsdebat-
ten. Idag är det arbetsgivarna och den borgerliga 
regeringen som sätter dagordningen. 

- Ska vi klara det måste vi hänga med i den för-
ändring som sker i vår omvärld. Vi måste hitta 
ett sätt att sluta vara i försvarsposition hela tiden.

Varför skulle du bli en bättre LO-ordförande 
än någon av de andra kandidaterna, var en fråga 
som kom från publiken.

- Det är naturligtvis inte lätt för mig att svara på. 
Men som jag sa: jag tror att LO behöver något av 
en nystart. Och då tror jag att det kanske behövs 
någon som har erfarenhet, men också kan ses 
som lite fräsch. För min del handlar det om att jag 
för ca tio år sedan arbetade som maskinist och att 
jag har tio års erfarenhet av att jobba i Nordens 
största fackförbund, Kommunal, sa Tomas Bau-
din och fi ck applåder och blommor från podiet på 
fullmäktigemötet.

9

Fotograf: Fredrik Sandin Carlson

Tobias Baudin 
Byggnads kandidat till ny LO-bas

Tobias Baudin, första vice ordförande 
i Kommunal, kandiderar till posten 
som LO-ordförande och har bland 
annat nominerats som ordförande 
av Byggnads.
     På regionsfullmäktiges årsmöte 
i mars var han inbjuden för att 
prata om LO:s uppgifter i framtiden.

Namn: Tobias Baudin.

Ålder: 37 år.

Jobb: Första vice ord-
förande i Kommunal.

Bakgrund: Tobias 
kommer från Luleå. 
Han är utbildad elek-
triker och arbetade som 
maskinist  för Luleå 
kommun, innan han 
för tio år sedan blev 
ordförande i Kommunal 
i Norrbotten .

Aktuell: Kandiderar 
till posten som LO-
ordförande.

” Vi behöver ett 
starkare LO än idag.” 

Tobias Baudin tycker att LO behöver en nystart.
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Namn:Mathias 

Darnelius.

Familj: Sambo och 

två barn.

Jobb: Veidekke, byg-

ger bostadsrätter i 

Fruängen.

Fritid: Fackliga upp-

drag som tar mycket 

tid, annars att vara 

med familjen och att 

cykla.

Uppdrag:, Sk yddsom-

bud, MB-ledamot,  

sekreterare i medlems-

krets 02 Haninge, 

regionsfullmäktige och 

ledamot i ytterligare 

ett antal fackliga orga-

nisationers styrelser.

Förtroendevald

Det är tisdag vårvintern 2012. Bygg-
nads medlemskrets i Haninge – 02:an 
– ska ha möte i kulturhuset i Handen. 

Jag ska träff a kretsens sekreterare Mathias Dar-
nelius, en småbarnspappa som lägger ner en 
massa tid på facket - både på sin arbetsplats och 
där han bor.

- Den här veckan är det bara tre kvällar, säger 
han med ett snett leende innan han tar plats vid 
bordet bredvid ordföranden Kalle Jegerfalk.

Ett helt vanligt möte med dagordning och de 
stående punkterna om avrapportering av löne-
statistik, studieverksamhet, första maj-arrange-
mang och en del valfrågor.

Huvudnumret den här kvällen är ett besök av  
Byggnads andre ordförande Johan Lindholm, ti-
digare ordförande i Byggettan (numera Byggnads 
Stockholm-Gotland). Han ska informera om ut-
fallet av den avslutade avtalsrörelsen för byggav-
talet, där Byggnads varslade om stridsåtgärder.

Det blir en trekvarts genomgång och dis-
kussion. Det vore fel att säga att medlemmarna 
i Haninge är överförtjusta i resultatet när Johan 
Lindholm inleder sin genomgång. Många frågor 
och en del gliringar blir det. Men ju mer Johan får 
reda ut vad avtalet egentligen ger, blir tongång-
arna lite mildare.

Normalt brukar mötena i Handen börja med en 
bit mat. Många av deltagarna kommer direkt från 
jobbet till mötet som börjar kl 17.00, men den här 
kvällen ska man bryta för mat mitt i. 

Vad driver då en kille som Mathias att avsätta så 
mycket av sin fritid till facket, när han dessutom 
delvis jobbar fackligt på arbetet?

Jag ställer frågan när vi träff as på hans arbets-
plats en vecka senare. Sedan augusti förra året 
är han i Fruängen, där Veidekke bygger ett antal 
bostadsrättslägenheter i åttavåningars punkthus.

- Främst är det väl solidaritet med alla vi som 
jobbar, oavsett om det är i Byggnads eller något 
annat förbund, säger han eftertänksamt. 

Mathias är inte en som fått facket med sig 
från barnsben.

- Ingen i min familj har väl varit fackligt eller 
politiskt intresserad. Utan det har kommit i takt 
med åren, säger han.

Mathias Darnelius fyller 40 om ett år. Han bör-
jade i byggbranschen 1989, som lärling på NCC.

- Jag gick som traditionell lärling och fi ck yrkes-
bevis som träarbetare. Tyvärr kom jag in i bran-
schen när det var kris första gången och sedan har 
jag haft lite otur med timingen. Men arbetslös har 
jag bara varit en gång på drygt 20 år, även om jag 
fått byta företag ett antal gånger, säger Mathias.

Facket på jobbet 
och facket på fritiden

Mathias Darnelius har lärt sig snickaryrket från grunden som 
traditionell lärling. Den fackliga utbildningen har han fått 
genom Byggnads. Mathias är en av de många förtroendevalda 
som ska se till att demokratin hålls levande och att facket hänger 
med i den allt snabbare utvecklingen i samhället. Möt tvåbarns-
pappan från Haninge en helt vanlig vecka. 
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Riktigt intresserad av de fackliga frågorna blev 
han när han blev lagbas på Skanska i början av 
2000-talet. Till Veidekke kom han 2010 och finns 
med i ett ganska nybildat lag på 13-14 personer. 
Och nu kan man tala om att han jobbar med fack-
liga frågor både hemma i Haninge och på jobbet.

- Ja det stämmer nog. Jag är skyddsombud och 
MB-ledamot här på Veidekke och hemma i Ha-
ninge är jag sekreterare i kretsen 02. Jag sitter 
också i regionsfullmäktige och är ledamot i ytter-
ligare ett antal fackliga organisationers styrelser, 
berättar Mathias.

Hur räcker tiden till för alla dessa uppdrag?
- Utan att min sambo ställde upp så vore det 

inte möjligt. Så är det bara, säger Mathias, som 
tillbringar sin fritid ihop med sambo och barnen 
och sin cykel.

- Jag cyklar så ofta jag kan. Både till och från 
jobbet och på fritid, säger han och när jag frågar 
var det är för cykel får jag svaret en med kol som 
går på ett antal tusenlappar.

På jobbet finns det ju konkreta frågor att han-
tera bland annat om arbetsmiljö. Men vad är det 
för frågor som ni jobbar med i Haninge?

- Det finns mycket som facket kan ta tag i även 
på hemmaplan. Vi agerade till exempel mot ett 
oseriöst företag som la om taken i ett radhus-
område. Och nu kör vi en kampanj som vi kallar 
Handsken är kastad. För en tid sedan var vi på 
Fredrika Bremergymnasiet och berättade om vår 
fackliga verksamhet. Något som var mycket upp-
skattat, berättar Mathias och fortsätter:

- Då är det mer besvärligt när vi kommer in på 
politiska frågor, tycker jag. Man kommer liksom 
aldrig till skott. Man pratar runt hela tiden. Då är 
det mycket lättare när vi diskuterar här på jobbet. 
Rakare på något sätt, säger han.

Mathias Darnelius är också självkritisk när 
det gäller hur facket hängt med i den tekniska 
utvecklingen. Att dra nytta av den nya tekniken 
som sms och facebook och därmed blir bättre på 
att informera och kommunicera.

- Den fackliga verksamheten ligger delvis kvar 
på 80-talets nivå. Det var då man inte behövde 
bekymra sig utan allt bara flöt på. Man slog sig 
till ro. Det klart att en ung kille eller tjej som går 
på ett av våra möten inte tycker det är särskilt 
inspirerande.                                             Forts nästa sida. Mathias  Darnelius är skyddsombud och MB-

ledamot på Veidekke, men det är bara några 
av hans fackliga uppdrag. 
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Förtroendevald

- Vi måste bli mer inspirerande och visa fram på 
de goda exemplen. Vad facket kan göra. Inte bara 
klaga och gnälla. Och så jobba lite smartare, säger 
han. Ta bara hur bra tjänstepensionen är för de 

som är med i facket. De som inte är det kom-
mer att ha långt till skratt när de får 

sin första pensionsavi, säger Ma-
thias Darnelius och tillägger att 
på det sättet kan man också ar-
gumentera mot dem som tycker 

att fackavgiften är för hög.

Byggnads Stockholm-Gotland har 
ju sedan en tid jobbat med att föra ut mer av för-
handlingsrätten till de fackligt förtroendevalda 
ute i produktionen genom delegation. Är det en 
väg att gå när facket har mindre pengar att röra 
sig med?

Mathias är tveksam. 
- Det fi nns för och nackdelar.  Jag hyllar mottot 

rätt man på rätt plats. 

- Det vill säga att ibland kan det vara bra att 
lämna delegation, men man får akta sig så att inte 
de som får mer makt utnyttjar den på fel sätt.

- Egentligen, säger han, borde vi lägga ännu 
mer kraft på att vända medlemsutvecklingen. Att 
värva fl er nya medlemmar så att inkomster ökar 
och man kan anställa fl er personer som på heltid 
får jobba med fackliga frågor.

Vad är då de bästa argumenten du använder 
när du ska värva en arbetskamrat till fackfören-
ingen?

- Det är inte lätt, säger Mathias. Att vara med i 
facket är ju en slags solidaritetshandling. Vi hjäl-
per varandra. Har man som jag varit med om fl era 
byggkriser så ser man orättvisorna tydligare. När 
det rullar på blir det svårare. Då tror många att 
man klarar sig själv, säger han, men skyndar sig 
att tillägga:

- Men jag vill ju inte att vi ska drabbas av en ny 
byggkris. Verkligen inte!

mer att ha långt till skratt när de får 
sin första pensionsavi, säger Ma-

Byggnads Stockholm-Gotland

”Att 
vara med i facket 

är ju en slags solidaritets-
handling. Vi hjälper 

varandra.”

För Mathias Darnelius är det fackliga arbetet självklart - även om han inte fått det med sig hemifrån. Han avsätter mycket av sin fritid för att arbeta fackligt.
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På bygget

 

Klart vi ska vara  
med i Byggnads

Det var inte något svårt beslut att byta Seko mot 
Byggnads. Det säger anläggningsarbetare på  
Svevia, som den första 1 januari bytte fackförbund.  
Nu hoppas de på ett ordentligt lönelyft!
                                                                                                                                                                       Forts nästa sida.

Anläggarna på Svevia:
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På bygget

Dennis Sohlin och Christoffer Ema-
nuelsson är två av yrkesarbetarna 
som den 1 januari bytte medlemskap 

i Seko mot Byggnads. En tredje, Jesper Lidén 
Söderman, är på gång. Alla tre är långpendlare. 
Jesper från Enköping, Dennis från Avesta och 
Christoffer från Borlänge, och sedan 1 januari är 
Dennis och Christoffer medlemmar i Byggnads 
Stockholm-Gotland.

- Jag tyckte det var självklart att gå över till 
Byggnads. Det innebär att vi troligtvis kan få ack-
ordslön och därmed höja min månadslön med 
några tusen. Idag tjänar jag 28 000 kr i månaden 
och så traktamente eftersom jag bor borta hela 
månaden, säger Dennis.

Vi träffas på ett av de stora vägprojekten 
kring Järvafältet. Svevia har brobygget över 
E4:an vid Kistainfarten. Dennis och hans arbets-
kamrater håller på att armera och gjuta vägbanan 
på en bro som är en stålkonstruktion.

- Egentligen är det väl självklart att vi ska vara 
med i Byggnads. Vi har alla gått yrkesskola och 
utbildat oss till betongarbetare. Och vi gör ju sam-
ma jobb som de som arbetar på Peab, Veidekke 

eller andra anläggningsföretag, säger Dennis.
Har det varit något snack när ni valt att byta 

fackförbund?
- Nej, det kan man inte säga. Det är ju inte vi 

som ligger bakom att det blev konflikt mellan 
Byggnads och företaget. Det handlar ju om att vi 
numera arbetar i ett bolag som konkurrerar med 
andra bolag om uppdrag för infrastrukturanlägg-
ningar och liknande. Och då ska vi ha samma 
möjlighet till löneutveckling som de som jobbar 
hos konkurrenterna, säger Dennis Sohlin.

Exakt när det nya avtalet träder i kraft har Den-
nis och hans arbetskamrater inte riktigt kläm på.

- Jag tror att kollektivavtalet som Seko har med 
Svevia går ut i september så fram till dess är det 
lite oklart. Vi går efter dubbla avtal, säger Chris-
toffer Emanuelsson.

De väntar också på att någon ombudsman 
ska komma och börja diskutera hur man ska 
börja mäta jobben för att kunna gå över till ack-
ordslön.

- Vi räknar väl med att kunna öka vår timlön 
med ett antal kronor. 28 000 kr i månaden är inte 
mycket att skryta med. Ett par tre tusen kronor 
mer i månaden vore inte fel. Det är ju ett tungt 
jobb med mycket lyft och det kräver att man trä-
nar en del för att orka med, säger Christoffer.

En sak är emellertid klar: Att blir medlemmar 
i Byggnads är självklart!

Anläggarna Christoffer 
”Totte” Emanuelsson, Dennis 
Sohlin och Jesper ”Beppe” 
Lidén Söderman  armerar och 
gjuter vägbanan på brobygget 
över E4:an vid Kistainfarten. 
   Deras arbetsgivare Svevia 
har nu tecknat kollektivavtal 
med Byggnads - och killarna 
har bytt fack från Seko till 
Byggnads och hoppas därmed 
kunna öka sin lön.
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På bygget

Efter många års försök lyckades Bygg-
nads till slut få statligt ägda Svevia att 
teckna ett kollektivavtal. Men det krävdes 

att Byggnads varslade om stridsåtgärder och att 
Arbetsdomstolen beslutade att stridsåtgärderna 
var lagenliga innan Arbetsgivarverket och Svevia 
gav med sig. 

Byggnads har sedan Vägverket bolagiserades 
2009 försökt teckna ett kollektivavtal. Man bytte 
också namn till Svevia. Då 2009 skickade Byggnads 
på Svevias egen begäran över ett komplett avtalsför-
slag som bolaget inte ens ville förhandla om.

 Att det nu 2012 ändå lyckades för Byggnads att 
bryta igenom och teckna avtal med Svevia beror 
på att bolaget deltar i bygget av en multisporthall 
i Fyrishov i Uppsala. Där utför Svevia traditio-
nellt byggnadsarbete genom gjuteriverksamhet. 
I och med detta borde saken vara klar: Byggnads 
har rätt att kräva och teckna kollektivavtal. Men 
bolaget fortsatte vägra förhandla, vilket innebar 

I diktens form Mats Hammarlund 
diktar om ...

Rörstrejken

att Byggnads i mitten av januari i år varslade om 
stridsåtgärder.

Då vände sig Svevia till Arbetsdomstolen (AD) 
för att få Byggnads beslut om stridsåtgärder ogil-
tigförklarat. Men i och med att AD den 1 februari 
förklarade att det inte fanns några rättsliga hinder 
mot de varsel som Byggnads utfärdat så blev det läge 
för en ny förhandling mellan parterna och i mitten 
av februari skrev man under ett nytt kollektivavtal 
mellan Byggnads och Svevia.

Avtal klart med Svevia
Byggnads och Svevia (före detta Vägverket 
Produktion) har tecknat kollektivavtal. 
Men det krävdes varsel om blockad och att 
Arbetsdomstolen backade upp Byggnads 
varslade stridsåtgärder innan företaget 
satte sig vid förhandlingsbordet.

Plåt och VVS
här handlar det
om byggets ess
har problem
med sitt kontrakt
avtalet är
uppsagt
vid bygget
står en strejkvakt

Äldre män 
som slitit hårt
med rör och plåt
knän och leder
har det svårt
vi behöver 
bättre tider
inte åtgärder
som svider

Arbetsgivarn’s 
offensiv
och hot
riktar sig mot
yrkeskårens
veka liv

Lärlingslön
och arbetstid
måste vara 
attraktiv
om vi ska attrahera
de unga
och bli flera
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Tid och plats för ditt kretsmöte (medlemsmöte) hittar du i fortsättningen  
i tidningen Byggnadsarbetaren samt på hemsidan www.byggnads.se/stockholm-gotland .

Tyst minut på Stockholmsarenan

På arbetsmiljödagen den 27 april kl 12.00 stannade landets byggarbetsplatser i en tyst minut för att hedra de arbetskamrater  
som fått sätta livet till på sina arbeten. Tidigare på dagen överlämnades gamla arbetshandskar till arbetsmarknadsminister Hillevi  
Engström, 111 handskar märkta som minne till dem som dött under de senaste tio åren. Ett initiativ från medlemskrets 02 i Handen.

Ring medlemscenter Byggnads  
tel 010-601 10 00

Har du frågor om arbetsmiljö, kollektivavtal, 
lön eller andra fackliga frågor? Den 21 maj är 
första dagen när alla medlemmar i Byggnads 
kan börja ringa eller mejla till medlemscentret 
Byggnads Nu!

Det nya medlemscentret ska ge kvalificerad och korrekt 
facklig rådgivning  till alla medlemmar, med hjälp av en stän-
digt växande faktabank. 

För ett års sedan skickades en enkät ut till över 20 000 
medlemmar. I svaren var det tydligt att Byggnads tillgäng-
lighet och snabba svar var enormt viktigt. Av det skälet kom-
mer medlemscentret att vara öppet alla vardagar kl 07.00-
19.00. Målet är att samtal ska besvaras inom en minut.

Ring 010-601 10 00 eller mejla till  
byggnadsnu@byggnads.se


