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Christian kommenterar

Vi gjorde det! Vi skapade ett sådant tryck 
på Sveriges Byggindustrier, BI, att de fi ck 

krypa till korset och gå med på ett huvudentrepre-
nörsansvar! Alla de hårda orden från BI var helt 

i onödan och man kan faktiskt, med facit i 
hand,  fråga sig varför de gav sig 

in i avtalsrörelsen med en 
sådan hård fasad.

Jag har hela ti-
den haft svårt att 
förstå BI:s ställ-

ningstagande mot 
ett huvudentrepre-

nörsansvar, då BI alltid 
hävdat att deras företag är se-

riösa och således inte borde ha något att oroa sig 
för. Tvärtom skulle ju deras konkurrenskraft 
förstärkas om vi ser till att de oseriösa sållas 
bort redan i anbudsprocessen genom att företa-
gen tvingas att göra en mer grundlig kontroll!

Huvudentreprenörsansvaret träder i kraft 
i avtalet den 1 januari 2015. Fram tills dess måste 
vi jobba stenhårt med att ta fram en komplett 
verktygslåda. Den ska innehålla både formerna 
för hur vi ska arbeta rent praktiskt med de nya 
avtalsdelarna, men också alla andra delar som 
fi nns både i lag och avtal sedan tidigare, men som 
vi varit dåliga på att använda i praktiken.

För att vi ska få verklig ordning och reda i 
byggbranschen krävs också starka företrädare 
i EU-parlamentet som jobbar för våra frågor. 
Jag tycker definitivt att en av de absolut vikti-
gaste frågorna i framtiden är att våra svenska 
kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sve-
rige. Och vi ska självklart också ställa krav 
på fullständiga svenska kollektivavtal vid of-
fentlig upphandling. 

Johan Danielsson, som står på plats 10 på So-
cialdemokraternas lista, är 6F:s (där Byggnads 
ingår) kandidat till EU-parlamentet. Han har 
verkligen imponerat på mig de gånger jag har 
haft förmånen att träffa honom. 

Han kan arbetarrörelsens frågor och det 
känns verkligen som att vi skulle kunna få 
någon som jobbar dag och natt med att lyfta 
upp våra frågor i EU. Läs mer om Johan Da-
nielsson på sidan 6.

Men det viktigaste av allt, var med och 
påverka - din röst är oerhört viktig! 

Om vi alla stannar hemma och tycker att det 
bästa vore om vi lämnar EU - så kommer det 
inte bli någon skillnad alls mot hur det ser ut 
idag. Men om du tycker att fackliga rättigheter 
alltid ska gå före den fria rörligheten, använd 
då din demokratiska rättighet och gå och rösta 
i EU-valet den 25 maj!

hand,  fråga sig varför de gav sig 
in i avtalsrörelsen med en 

sådan hård fasad.

ningstagande mot 
ett huvudentrepre-

nörsansvar, då BI alltid 
hävdat att deras företag är se-

” För att vi ska få verklig 
ordning och reda i byggbranschen krävs 

också starka företrädare i EU-parlamentet som 
jobbar för våra frågor. Jag tycker defi nitivt att en 
av de absolut viktigaste frågorna i framtiden är 

att våra svenska kollektivavtal ska gälla 
alla som arbetar i Sverige.”  

Din röst är 
oerhört viktig 
i EU-valet 25 maj

Christian Bengtzelius
ordförande Byggnads Stockholm-Gotland 
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Aktuellt

I januari valdes Hans Dahlberg till ord-
förande i medlemskrets Huddinge, gamla 
03:an  för byggnadsarbetare som bor i Bot-

kyrka, Huddinge och Salem, med närmare 1 200 
medlemmar. 

Hans Dahlberg känner att han har ett tydligt 
uppdrag och mandat – att bidra till ökad delaktig-
het och engagemang bland medlemmarna. Han 
minns när han själv var på sitt första fackliga möte.

- Det var inget trevligt möte, berättar han. Jag 
kände mig helt utanför under hela mötet, jag var 
inte sedd, jag fick inte presentera mig och knappt 
någon visste vem jag var. Jag kände mig verkligen 
utanför. När jag gick hem tänkte jag – varför ska 
jag gå dit igen? 

- Undra på att våra medlemsmöten är glest be-
sökta om våra medlemmar har samma erfarenhet 
som jag själv.

I sin roll som ordförande tänker han nu driva 
den här frågan – demokratifrågan - stenhårt. 

Hans Dahlberg vill skapa en annan och mer 
öppen, inbjudande och tillåtande möteskultur. 
Exakt hur det ska gå till vet han inte – det ska 
naturligtvis medlemmarna själva få vara med och 
tycka till om och bestämma. Själv har han många 
idéer. Mötesformen behöver förnyas. 

- Vi måste vända den här negativa utveckling-
en. Vi måste få med oss medlemmarna, de ska 
känna att de verkligen blir sedda och delaktiga.

- Jag vill ju självklart att våra möten ska bli in-
tressanta och engagerande. Våra medlemmar 
måste få komma till tals på ett betydligt bättre sätt 
än idag. Vi behöver ett annat fokus på våra möten. 
Dessutom är det viktigt att vi har roligt på våra 
möten. Intressanta föreläsare är ett grepp.

Hans Dahlberg har all respekt för att många 
medlemmar gör andra prioriteringar i livet än att 
gå på fackliga möten.

- Många av våra medlemmar har familj och 
stora engagemang inom exempelvis idrotten. Jag 
anklagar verkligen ingen som prioriterar familjen 
och annat föreningsliv. Men inom facket måste vi 
se till att vi har möten och arrangemang som en-
gagerar och är lockande, säger Hans som själv ti-
digare var mycket engagerade inom innebandyn.

- Nu har jag lagt idrotten på hyllan så nu kan jag 
prioritera det fackliga arbetet, säger han.

Under våren har kretsen haft extra styrelse-
möten för att diskutera hur man ska kunna öka 
engagemanget bland medlemmarna.

Går det verkligen att öka intresset bland med-
lemmarna?

- Självklart, säger Hans Dahlberg. Ingenting 
är omöjligt! Detta handlar ju om demokrati. Jag 
hoppas att vi ska bli 50-60 personer på våra med-
lemsmöten framöver. Det är ett av mina mål. Och 
då tycker jag att vi kommit ganska långt, säger 
Hans Dahlberg.

Namn: Hans Dahlberg.

Ålder: 45 år.

Bor: Bostadsrätt  
i Rönninge.

Familj: Singel utan barn.

Åker: Volvo V70 från -97.

Yrke: Träarbetare 
på Peab. Spikar på 
halvtid och har fackliga 
förtroendeuppdrag på 
halvtid.

Läser: Deckare på 
semestern.

Semester: Lantställe 
vid Höga Kusten.

Intressen: Årskort 
på norra stå, tidi-
gare ledare inom Balrog 
innebandy. Stor släkt 
och många vänner.  
 
Fackligt: Medlem i fack-
et sedan 1986. Fackligt 
engagerad med uppdrag 
sedan 2001. 

Aktuell: Ordförande i 
medlemskrets Hud-
dinge sedan januari -14. 

Möten som lockar och engagerar
Vi är många medlemmar, 
men det kommer ju bara 
15-20 personer på våra 
möten. Det är alldeles på 
tok för dåligt. 
   Det säger Hans Dahlberg, 
som är ny ordförande i 
Huddingekretsen och  
fulladdad med idéer.

Hans Dahlberg vill skapa en mer öppen, inbjudande och tillåtande möteskultur i Byggnads. 
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Det nya huvudentreprenörsansvaret 
skrivs in i Byggavtalet och börjar gälla 
den 1 januari 2015. Och huvudpunkten 

i detta ansvar är att en arbetsgivare som anlitar 
en underentreprenör ska se till att denne följer 
reglerna om huvudentreprenörsansvar, om den-
ne i sin tur anlitar en underentreprenör.  Vilket 
ju är mycket vanligt i byggbranschen.

I avtalet fi nns också en rapporteringsplikt in-
skriven, det vill säga - en underentreprenör som 
i sin tur anlitar en underentreprenör ska rappor-
tera vilka underentreprenörer som denne anlitar.

Den som ska sammanställa dessa rapporter 
och upprätta en lista över vilka underentrepre-
nörer som anlitas är den högst upp i kedjan, det 
vill säga huvudentreprenören.

I avtalet fi nns också inskrivet en rättighet för 
Byggnads region att ta del av uppgifter ur listan. 

Inom fyra dagar efter en skriftlig begäran ska 
Byggnads region ha uppgifterna.

I de fall en arbetsgivare inte har kollektivav-
tal, vägrar förhandla, eller det inte går att be-
döma om en arbetstagare har fått korrekt lön 
och ersättning, kan Byggnads region begära att 
tvisten ska bli föremål för överläggningar och 
utredning. Den begäran görs då till huvuden-
treprenören.

Om tvisten inte kan lösas och den berör en 
arbetsplats där ett medlemsföretag inom Sve-
riges Byggindustrier, BI, är huvudentreprenör 
kan Byggnads påkalla att tvisten ska prövas i en 
särskild nämnd med opartisk ordförande.

Om nämnden fi nner att det föreligger betal-
ningsskyldighet ska en särskild fond se till att 
betalningen sker inom högst 12 veckor.

Möten som lockar och engagerar Avtal om 
huvuda nsvar 

äntligen i hamn
Det blev ett huvudentreprenads-
avtal utan att Byggnads varslade 
strejk behövde träda i kraft. 
Ett avtal som nu ska bringa 
ordning och reda i byggbran-
schen och som förhoppningsvis 
även kan tjäna som inspiration 
och modell inom andra 
branscher.
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Namn: Johan Danielsson.

Bor: Södermalm.

Familj: Sambo och son.

Arbete: Ansvarig för  
EU-frågor på LO.

Läser: Högt för sonen.
Senast lästa egna bok 
var Ximen Nao och hans 
sju liv av Mo Yan.

Intressen:Hockey,numer 
från läktaren och soffan.

Bra egenskap: Försöker 
göra allt jag tar på mig 
så bra som möjligt.

Dålig egenskap: Saknar 
tålamod.

Favoritmat: Varierar, 
just nu köttgrytor.

Gör på semestern: 
Är helst i Dalarna.

Något oväntat: Har levt 
nio månader i Tanzania 
och Sydafrika.

Aktuell: Är 6 F:s (där 
Byggnads ingår) kandi-
dat till EU-parlamentet. 
Han står på tionde plats 
på Socialdemokrater-
nas lista och satsar på 
en krysskampanj för att 
nå en av de sex första 
platserna som Soci-
aldemokraterna har i 
dagens parlament.

Johan Danielsson är 31 år, sambo och en 
son, bor i Stockholm men är bördig och 
uppvuxen i Borlänge. Till vardags arbetar 

han som EU-samordnare på LO. Innan dess ar-
betade han för S-kansliet i Bryssel.

- Jag hamnade i Bryssel av en slump. Har alltid 
varit intresserad av internationella frågor. Det 
började med att jag var i Sydafrika och arbetade 
med jordreformen där. I Bryssel blev det sedan 
Lavaldomen och arbetsmarknadsfrågor. Och det 
är dessa frågor som ligger mig varmast om hjär-
tat, säger Johan.

Med Johan Danielsson i Bryssel får alla 
byggnadsarbetare en representant som är väl 
insatt i de fackliga frågorna, arbetsmarknads-
frågorna och även de som handlar om bygg-
branschen. En representant som står upp för 
den självklara principen att svenska kollektiv-
avtal ska gälla för alla som arbetar på svensk 
arbetsmarknad. 

Hur är läget i Lavalfrågan idag?
- Idag kan vi inte ställa samma krav på utländ-

ska företag som utstationerar personal i Sverige. 
Vi är begränsade till minimikrav och kan inte 
kräva svenska kollektivavtal och likabehandling 
av arbetstagare på svensk arbetsmarknad, säger 
Johan och berättar vidare att den fria marknaden 
tar över när det gäller fackliga krav som exem-
pelvis kollektivavtal.

- Svensk och europeisk arbetarrörelse kräver 
att ett socialt protokoll fogas till EU:s fördrag, 
berättar Johan Danielsson. Tanken är att i för-
draget slå fast att den fria rörligheten för företag 
inte får användas för att kringgå nationella lagar 
och kollektivavtal på arbetsmarknaden.  Detta är 
det långsiktigt centrala kravet. Men det kommer 
att krävas en fördragsändring, säger han.

Nej, fördragsändringar är inte vardagsmat 
inom EU. Och det är svårt att förutspå när en 
sådan kommer nästa gång. 

Förra gången det gjordes ändringar drog inte 
Socialdemokraterna och alla LO-förbund åt sam-
ma håll. Men nu har det skett en positiv förflytt-
ning från partiet, så blir det en fördragsändring 
finns stora chanser att det blir en framgång för 
de fackliga kraven. Socialdemokraterna och LO 
är nu överens om att man inte ska medverka till 
fler fördragsändringar med mindre än ett socialt 
protokoll. 

Varför är Europaparlamentsvalet viktigt? 
Valdeltagandet i Europaparlamentsvalen är ju 
inte mycket att skryta med. Omkring 45 procent 
senast och 10 procent lägre bland LO-förbundens 
medlemmar. Varför ska en byggnadsarbetare i 
Stockholm rösta i parlamentsvalet?

- Av samma skäl som man ska rösta i riksdagsva-
let. Vi har en nivå till nu, när det gäller till exempel 
lagstiftning på arbetsmarknadsområdet – EU. Ta 

Johan Danielsson kandiderar till EU-parlamentet 
för Socialdemokraterna. Han står på tionde plats 
och satsar nu på en krysskampanj. 
     Med Johan Danielsson i Bryssel får byggnads-

arbetare en representant som står upp för den självklara 
principen att svenska kollektivavtal ska gälla för alla 
som arbetar på svensk arbetsmarknad. 

Johan Danielsson 
      Byggnads kandidat i EU-valet

Byggettan nr 2 20146

EU-valet 25 maj
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de nya reglerna om offentlig upphandling. De 
gäller ju i Sverige och tack vare ändringen som 
gjordes nyligen måste svensk lagstiftning ändras 
så att det går att ställa krav på löner och arbets-
villkor. Precis det som fackföreningsrörelsen har 
krävt, säger Johan Danielsson.

- Så tycker man att det är viktigt att till ex-
empel det 10-punktersprogram som Socialde-
mokraterna och LO tagit fram, och som bland 
annat innehåller en ändring av Lavaldomen och 
att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk 
arbetsmarknad, ja då ska man självklart rösta i 
Europaparlamentsvalet.

Med Johans perspektiv både från Bryssel 
och nu som EU-samordnare på LO kan han 
konstatera att facket är väldigt tillbakapressat 
idag. Särskilt i de länder som genomgått stora 
ekonomiska åtstramningar som Portugal, Spa-
nien och Grekland.

- Ja, det syns verkligen på anslutningen till 
fackförbunden där. Antalet medlemmar har i 
vissa fall halverats och det innebär till exempel 
att facket har svårt att teckna löneavtal som blir 
normerande.

- En annan farlig utveckling är att de riktigt hö-
gerextrema krafterna fått fäste och även riskerar 
att få inflytande i EU-parlamentet. Man spelar 
på främlingsfientliga strängar. När arbetslöshe-
ten dessutom är skyhög skräms många av den 
fria rörligheten. Den fria rörligheten förutsätter 
därför en reglerad arbetsmarknad, säger Johan 
Danielsson.

När vi tar ett fotografi utanför LO-borgen 
blir det tillsammans med statyn av Mäster Palm.

Vilket budskap tror du Mäster hade skickat till 
dagens EU?

- August Palm avslutade sitt berömda före-
drag i Malmö 1881 med att uppmana arbetarna 
att bilda föreningar och delta i det politiska ar-
betet. 

- Palm argumenterade för att proletariatets 
frigörelse måste vara arbetarnas eget verk. På 
samma sätt är det idag. Om vi inte röstar och läm-
nar ifrån oss den politiska makten till våra mot-
ståndare kommer vi inte kunna lösa de problem 
vi har på arbetet eller i samhället i stort. Vi måste 
organisera oss och delta i det politiska samtalet, 
säger Johan Danielsson.

Johan Danielsson är ansvarig för EU-
frågor på LO. Han står på tionde plats 
på Socialdemokraternas valsedel och 
satsar på att få tillräckligt många kryss 
för att komma in i EU-parlamentet.
     Följande fackförbund stöder honom: 
Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, 
Svenska Målareförbundet, Seko och 
Transport.
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” Jag har alltid velat 
syssla med något praktiskt 

 - inte teoretiskt.”

Skolmästerskap

Mathilda Chrisdotter är den för-
sta kvinnliga skolmästaren i Sverige 
i VVS. I vår går hon ut tredje året på 

VVS- och fastighetsprogrammet på Refis och 
ska börja som lärling till sommaren. I Mathildas 
klass går ytterligare en tjej. Annars domineras 
hennes klass och hela skolan av killar. 

Att vinna ett skolmästerskap är ingen dålig 
merit när man snart ska börja som lärling. Man 
förstår att arbetsgivarna gärna lägger vantarna 
på en sådan talang.

Pelle Johansson, ombudsman på Byggnads 
Stockholm-Gotland, är den 

som varit med tagit ut 
Mathilda Chrisdot-

ter som vinnare av 
skolmästerskapet. 

Vad är det man 
bedömer?

- Det handlar om utfö-
rande, att man har rätt mått - och då 

handlar det om några millimeter - och att man 
klarar den teoretiska delen bra. Efter att ha sett 
Mathildas prov kan jag säga att här har vi en tjej 
som kan bli en ypperlig hantverkare, säger Pelle 
Johansson och tillägger att det är verkligen roligt 
att en tjej vinner mästerskapet.

Varför är Mathilda så bra? Läraren Jonas 
Surting säger att Mathilda jobbar hårt och att det 
är det som gör henne så duktig. Hon gör aldrig 

någonting halvdant. Alltid noggrann och 
väl förberedd.

Mathilda Chrisdotter bor än så länge 
hemma hos familjen i Huddinge, men är 
på väg att om några månader flytta ihop 
med sin kille i en liten etta på Gärdet. Till 
sommaren börjar hon som lärling hos fö-
retaget VVS-Metoder i Västberga.

Varför valde du att utbilda dig till VVS-
montör?

- Jag har alltid velat syssla med något praktiskt 
– inte teoretiskt. Redan när vi skulle göra prao i 
sjunde klass var jag inne på det. Därför valde jag 
en VVS-firma. Visserligen är min pappa VVS-
montör men han har faktiskt aldrig haft något 
inflytande på mitt val av yrke, säger Mathilda.

Medan hennes tjejkompisar valde prao på da-
gis eller hos en frisör, blev det VVS för Mathilda. 
Och nu har alltså Mathilda blivit skolmästare i 
sitt yrke. Inte dåligt.

Annars har Mathilda Chrisdotter inte alltid 
varit en vinnare i skolan. Med lite dålig syn och 
dyselexi hade hon det inte lätt i grundskolan. 
Störst problem var det med stavningen. Hon hade 
behövt extra hjälp. Men det fick hon inte.

Varför valde du Refis när du skulle välja yr-
kesskola?

- Jag gick helt enkelt runt och tittade på de olika 
skolorna. Och ställde frågor. Sedan valde jag den 
skola som hade bästa verktygen, störst utrym-

Mathilda Chrisdotter är den första tjej i Sverige som  
vunnit ett skolmästerskap inom VVS. Hon går på Refis, 
Rörentreprenörernas Friskola vid Liljeholmen, där man 
bland annat utbildar VVS-montörer. Och vinner gör hon, 
trots dyslexi och i konkurrens med en massa killar. 
     Men är det någon som ska vinna mot killarna så är det 
Mathilda - redan som 12-åring valde hon en VVS-firma 
när hon skulle ut på prao.

Mathilda 
skolmästare i VVS
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men och lokaler och kändes bäst organiserad, 
säger Mathilda och tillägger:

- Och så var toaletterna rena och fräscha, vilket 
man inte var bortskämd med från grundskolan.

Vad var det han läraren sa: Noggrann och alltid 
väl förberedd...

Hur är det att gå i en klass med bara två tjejer 
och resten killar?

- Inga problem. De flesta är schysta men visst 
finns det även besvärliga typer. Men det är väl 
som det ser ut ute i samhället i stort, säger Ma-
thilda. 

Vid prisutdelningen var Mathildas mamma 
och yngsta syster av en tillfällighet i skolan, Ma-
thilda är äldst av fem syskon. Men ”lillesyrran” i 
famnen fick hon höra ombudsmannen Johansson 
läsa upp sitt namn som vinnare av skolmäster-
skapet!

Refis, startade höstterminen 2003 och har hit-
tills examinerat cirka 300 blivande VVS-mon-
törer. Skolan erbjuder bland annat gymnasie-
utbildningen VVS- och fastighetsprogram

Programmet är inriktat mot installation, ser-
vice och underhåll av energitekniska anlägg-
ningar och system i fastigheter. En elev som 
gått VVS- och fastighetsprogrammet kan börja 
arbeta som lärling direkt efter utbildningen el-
ler fortsätta studera inom högskolan. För detta 
krävs emellertid grundläggande högskolebe-
hörighet.

VVS-utbildningen ska ge kunskaper i instal-
lation, service och underhåll av t ex värme och 
sanitetssystem, gällande installationsregler och 
bygglagstiftning, kunskaper om energi- och 
miljö- frågor samt säkerhet. Exempel på yrken 
som utbildningen ger möjlighet är industrirör-, 
isolerings- och VVS-montör.

Mathilda Chrisdotter hade det inte alltid så lätt när hon gick i grundskolan. Nu har hon blivit den första kvinnliga skolmästaren i VVS i Sverige.

Namn: Mathilda  
Chrisdotter.

Ålder: 19 år.

Bor: Snart sambo på 
Gärdet.

Utbildning: VVS- och 
fastighetsprogrammet 
på Refis.

Aktuell: Den första 
kvinnliga skolmästaren 
i VVS i Sverige.

Sagt om Mathilda: 
”En tjej som kan bli en  
ypperlig hantverkare.”
”Hon gör aldrig något 
halvdant.”
”Alltid noggrann och  
väl förberedd.”
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Byggstädare

Byggstädare är hans yrke och även om 
han är en mästare på att putsa fönster så 
framgår det klart när vi besöker NCC:s 

bostadsbygge i Tullinge att här är mannen som 
fixar både det ena och andra. En allt-i-allo alltså.

Det är en spännande resa som 35-åriga Tawa 
Akande gjort från Benin i västra Afrika till 
Trångsund på Södertörnslandet i Stockholms-
området. Med mellanlandning både i Rotterdam 
och Boliden utanför Skellefteå.

Tawa kom till Sverige 2005. Han är född och 
uppvuxen i det lilla landet Benin, som är granne 
med stora Nigeria på Afrikas västkust. Han var 
en duktig fotbollsspelare och ingick i Benins 
landslagstrupp. Nu ville han som tjugofemåring 
prova på fotboll i Europa. Han ville tjäna pengar 
för att försörja sin ensamstående mor i Benin. 

Men så mycket fotboll blev det inte. I stället tog 
han sig via kontakter och kamrater till Sverige. 
Sökte asyl och hamnade på Migrationsverkets 
anläggning i Boliden utanför Skellefteå. 

Snabbt lärde han sig svenska och ville ut 
och få ett jobb.

- Jag tror att det var lättare för mig att lära mig 
svenska eftersom jag bara kunde franska. Ingen 
engelska. Hade jag haft engelska som modersmål 
hade jag nog nöjt mig med det. Man klarar sig bra 
på engelskan i Sverige, säger han när vi träffas 
vid NCC:s bygge i Tullinge Centrum.

Idag är Tawa Akande byggstädare. Men det 
har varit en lång väg innan han fick de villkor 
som han tyckte han blivit lovad av arbetsgivaren. 

- Först var jag bara provanställd. Därefter hade 
jag anställning med hjälp av stöd från Arbetsför-
medlingen. Och det har varit en väldig massa 
papper och blanketter som ska fyllas i med jämna 
mellanrum, säger han och gräver i sin ryggsäck.

Vi sätter oss vid bordet och Tawa plockar fram det 
ena tjocka kuvertet efter det andra. Här är en man 
som verkligen har ordning på grejorna, tänker jag.

- Här ser du  alla timmar fördelade på olika pro-
jekt, säger Tawa Akande. Han är gruppledare och 
ska sköta om det kamerala. Just nu är det bara 
han och Irina kvar på bygget som byggstädare, 
eftersom det snart är första inflyttning. 

I sju månader har Tawa varit i Tullinge Cen-
trum på NCC:s bygge. Han är inte anställd av NCC 
utan av ett entreprenadföretag inom städning.

- Men jag arbetar nästan bara åt NCC. Före det 
här bygget var jag inne i centrala Stockholm på 
ett bygge och jag är nästan säker på att det blir 
ett nytt NCC-projekt efter Tullinge, säger Tawa

En byggstädare idag är mer av en allt i allo. 
Visserligen är det fönsterputsning, sopning och 
golvtvätt. Men det är också rivning av masonit 
innan golven ska skuras, borttagande av skydds-
papper kring element och liknande.

- Min bästa gren är fönsterputsning, säger 
Tawa Akande stolt och demonstrerar ute på en 
balkong. Jag håller med. Med några enkla (nåja 
för ett proffs kanske) drag får han fönstret ski-
nande blankt. Riktigt blankt.

Vad är det mest besvärliga du möter som bygg-
städare?

Namn: Tawa Akande.

Ålder: 35 år.

Familj: Sambo, två barn 
här i Sverige och två 
barn i Benin i västra 
Afrika, där han är född.

Bor: Trångsund.

Yrke: Byggstädare.

Idrott: Varit en duktig 
fotbollsspelare, ingick i 
Benins landslagstrupp.

Aktuell: Sitter i styrel-
sen för medlemskrets  
Johanneshov, samt i 
regionsfullmäktige.

Fakta Tullingedals 
bostadsområde:
NCC bygger cirka 
100 bostadsrätter 
i två etapper. I den 
första etappen, med 
inflyttning våren -14, 
finns 72 lägenheter 
- och allt är slutsålt. 
Lägenheterna ligger i 
Tullinge Centrum och 
nästan i direkt anslut-
ning till pendeltåg-
stationen.

Tawa Akande fick inte ut rätt semesterlön i samband med 
att han var pappaledig. Då tog han kontakt med Arbetsför-
medlingen. ”Gå med i facket” sa man där. Sagt och gjort. 
     Nu har byggstädaren Tawa tagit på sig fackliga uppdrag. 
Och hur gick det med semesterlönen? Jo, med fackets hjälp 
fick han sina pengar. ”Rätt ska vara rätt” säger han.

Tawa fixar det mesta
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- Helt klart när bygget inte riktigt är färdigt. 
När vi städar samtidigt som de sista hantver-
karna fortfarande har lite kvar att göra. Då tar 
det tid och blir lite stressigt. Men jag gillar mitt 
jobb, säger Tawa.

Vad tjänar du som byggstädare?
- Idag har jag 23 000 kr, men det har jag fått 

strida för. Och även om jag är en stridbar per-
son så hade det inte gått om jag inte fått hjälp av 
Byggettan. Det var förresten en kille på Arbets-
förmedlingen som sa till mig att ta kontakt med 
facket när jag tyckte att jag inte fick rätt lön. Utan 
facket klarar du det inte sa han - och det var rätt.

Så nu är Tawa Akande medlem i facket sedan 
ett par år. Han har gått kurs om förhandlingstek-
nik och är aktiv i medlemskretsen Johanneshov 
och i regionsfullmäktige. 

- Det behövs ett starkt fack om vi ska kunna 
hålla emot arbetsgivarna, säger han och tillägger: 

- Men nu gäller det att se till att allt är tipp-topp 
här i Tullinge när de första inflyttarna kommer 
om någon vecka.

Tawa Akande är byggstädare, gruppledare och aktiv i facket.
 

Tawa Akande tycker att hans bästa gren är fönsterputsning. 
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På bygget

Samuel Teranen, 
en av två lagbasar på 
NCC:s bygge i kvarteret 
Tobaksmonopolet på 
Södermalm, är nöjd. 
Nöjd med att så mycket 
gjuts på plats. 
– Det är inte så vanligt 
nu för tiden. Men här gör 
vi det. Det är bra. Jobben 
stannar i Sverige och vi 
vet hur resultatet blir. 
Det som vi får färdigt 
hit är de gjutna trapp-
satserna som tillverkats
i Tjeckien, säger Samuel.

Tobaksmonopolet blir bostäder
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Bygget på Tobaksmonopolet har va-
rit igång sedan början av september i 
fj ol och första infl yttning beräknas till 

i mitten av 2015. Lagbasarna Samuel Teranen och 
Juan Pineda har 13 man i laget. Därtill fi nns på 
bygget en del elektriker, rörläggare och andra. 
Också lärlingar. Totalt är man cirka 25 man på 
bygget. Inte många, när man tänker på att det är 
ett ganska stort projekt.

NCC har rationaliserat hårt på personalsidan 
under senare år. På fyra-fem år har man gjort sig 
av med 150 man. Och då talar vi om NCC Bostä-
der. Det betyder samtidigt att man lägger ut mer 
och mer av jobben på underentreprenörer.

Bygglaget på NCC är sammansvetsat. De 
fl esta har varit med länge och senast var man 
ihop vid bygget i Djurgårdsstaden. Det förstår 
man när Samuel Teranen håller förmaningstal 
i boden vid elvarasten. Det handlar om att hålla 
tiderna. Alla lyssnar uppmärksamt.

- Jag har fått kritik från ledningen. Vi måste 
hålla tiderna bättre. Är det så att arbetsgivaren 
kan slå ner på att några går hem för tidigt då är vi 
rökta när det gäller att förhandla om andra saker. 
Är vi överens om det, säger Samuel och får ett an-
tal nickar som svar. Därefter går han över till att 
berätta om semesterförläggningen. Bygget ska 
vara stängt i fyra veckor och om det är någon som 
vill ha förskjuten semester, måste man in med en 
sådan ansökan före mitten av april.

I kvarteret Tobaksmonopolet rullades ci-
garrer och cigaretter ända fram till 1960-talet. 
Då gick en epok i graven. Men de ståtliga bygg-
naderna har stått kvar och andra verksamheter 
har utnyttjat dem. 

Nu ska en del av kvarteret bli moderna bo-
städer. NCC har köpt in delar av kvarteret och 
i hörnet Rosenlundsgatan/Maria Skolgata på 
Södermalm blir det 91 bostadsrätter till priser 
mellan 5,5 och 7 miljoner kronor. Också ut mot 
Ringvägen har NCC köpt mark och planerar 

bland annat för ett höghus. Men här återstår en 
del detaljplanearbete innan man kan sätta igång.

Takten på byggena är ju hög nuförtiden. 
Många underentreprenörer kommer och går och 
stannar kanske bara några veckor eller måna-
der. Då är det viktigt med ordning och reda. Inte 
minst för att undvika olyckor och arbetsskador. 
På ett bygge så här mitt i staden handlar mycket 
av säkerheten om bra logistik.

- Vi får 7-9 långtradare varje dygn. De kommer 
på bestämda tider och då ska det gå fort med loss-
ningen, säger Juan Pineda. Allting måste vara i 
ordning då.

Tommy Wennman har varit länge på NCC. 
Han tycker NCC är en bra arbetsgivare men är 
mycket bestämd när det gäller huvudentrepre-
nörsfrågan *.

- Det viktigt att det händer någonting nu, säger 
Tommy Wennman. Vi kan inte hålla på att backa 
längre när det gäller ansvarsfrågan. Eller släppa 
på våra krav. Det gäller ju förresten inte bara oss 
inom byggbranschen. Ta åkerinäringen till ex-
empel. Där är det minst lika viktigt att någon har 
ett totalansvar, säger Tommy Wennman.

Samuel Teranen och Juan Pineda är relativt 
nya som basar. Samuel för träarbetarna och Juan 
för betongarbetarna.

Att vara lagbas idag är inte det lättaste. Det är 
en mellanställning där det gäller att företräda 
laget mot arbetsgivaren, men samtidigt hitta lös-
ningar som denne också ställer upp på.

Kraven från arbetsgivaren är också mycket 
tuff are. Den gamla samförståndsandan har ofta 
ersatts av en vi och dem-situation. Även fast de i 
laget på Tobaksmonopolet som får frågan tycker 
att NCC är en ganska bra arbetsgivare.

Men ett huvudentreprenörsavtal behövs ändå, 
det är man överens om. 

 * Tidningen Byggettans besök på Tobaksmonopolet  
gjordes innan frågan om ett huvudentreprenörs-
ansvar var klart och Byggnads hade precis varslat.

Tobaksmonopolet blir bostäder
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Detta är ingenting annat än ett dröm-
projekt för en snickare. Det säger Gus-
tav Wiklundh, stolt och glad lagbas på 

bygget.
Ett av de fyra trähusen är inflyttat och klart. 

Det andra har kommit en bra bit på väg. Ytterli-
gare två ska byggas. Totalt ska det bli 128 unika 
och exklusiva bostadsrätter, alla balkonger har 
sjöutsikt. Husen är ritade av Wingårdhs arki-

tektkontor, en av Sveriges mest välrenommerade 
och internationellt kända arkitektbyråer.

Gustav Wiklundh är stolt och nästan lyrisk 
när han berättar om arbetsplatsen och om husen.

- En snickare kan inte ha en bättre arbetsplats 
än det här, arbetsmiljön är mycket bra, den är 
exemplarisk. Arbetsklimatet är verkligen behag-
ligt. Det finns inget buller, det är tyst i huset och 
det är varmt och behagligt, säger han.

Namn: Gustav Wiklundh.

Ålder: 27 år.

Bor: Bostadsrätt  
i Sollentuna.

Familj: Sambo.

Utbildning: Gymnasium, 
byggnadsarbetare/
snickare.

Yrke: Snickare.

Åker: Ford Focus.

Intressen: musik och 
fotboll – spelar gitarr,  
allt från punk till rock…

Favoritlag: AIK. 
 
Aktuell: Lagbas på  
Folkhems trähusbygge  
i Sundbyberg.

Ett drömprojekt  
för en snickare
På Hamngatan i exklusiva Strandparken i Sundbyberg  
bygger Folkhem Sveriges – och förmodligen världens – 
fyra högsta bostadshus helt i trä, åtta våningar höga.

Folkhem bygger numera enbart trähus och man gör det med egen personal. På byggarbetsplatsen i Sundbyberg är 19 snickare sysselsatta, lagbas är Gustav Wiklundh. 

På bygget
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I diktens form
Mats Hammarlund 

diktar om ...

Nummer tio
Kryssa ska vi 
i vårt val
till Europas
parlament
kom inte här 
och säg
att ingenting 
har hänt
 

Strid i motvind
flera år
sammanhållningen 
får lida
när folk tas in
på tokvillkor
och ska jobba
vid din sida

Ordningen 
vi återställa
högerns välde
ska vi fälla
när vi alla 
kom ihåg
rösta på vår
dalapåg*
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Folkhem bygger numera enbart trähus 
och man gör det med egen personal. På bygg- 
arbetsplatsen i Sundbyberg är 19 snickare sys-
selsatta.

Gustav Wiklundh berättar om andra fördelar 
med husen.

- Ett trähus går att bygga dubbelt så snabbt jäm-
fört med ett likadant hus i betong. Här behövs inga 
torktider. Det är bara bottenplattan som är av be-
tong, resten är byggt av trä. Husen är dessutom 
mycket energieffektiva och miljövänliga, säger 
Gustav.

Den svenska skogen behöver bara växa en enda 
minut för att ersätta virket till ett av de höghus som 
Folkhem bygger i Sundbyberg. Och för varje träd 
som fälls planterar Folkhem tre nya.

- Vart och ett av de trähus som vi bygger här i 
Sundbyberg neutraliserar de negativa miljöeffek-
terna från tre motsvarande betonghus, säger han 
stolt.

Trähusen har hög prefabriceringsgrad. Husen 
kommer i väggblock från ett snickeriföretag i Skel-
lefteå. 

- Huset kommer på lastbilar i husets bredd, berät-
tar Gustav.

Eftersom husen är byggda i trä är de mycket lät-
ta. Vid en kraftig storm skulle de kunna blåsa bort…

- För att huset inte ska kunna blåsa bort så är det 
förankrat med dragstag från bottenplattan och 

ända upp taket. Dragstagen spänner ihop hela hu-
set, säger Gustav.

Fasaderna är klädda med spån i cederträ, som 
kommer att gråna vackert med tiden. Även det för-
sta av de fyra husen är taket byggt med cederträ. De 
övriga tre husen kommer att få annat takmaterial. 

Lägenheterna inreds med naturliga material och 
med vattenburen golvvärme under alla trägolv. Lä-
genheterna kostar cirka 50 000 kronor per kvadrat-
meter. Och efterfrågan är stor.

Gustav Wiklundh tycker att arbetsmiljön är exemplarisk, inget buller, varmt och behagligt. Fasaden på husen i Sundbyberg 
är klädda med spån i cederträ, 
som kommer att gråna med tiden. 
Husen kommer i väggblock från ett 
snickeriföretag i Skellefteå. 

* Johan Danielsson från Dalarna 
är 6 F:s kandidat i EU-valet.
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LO presenterade nyligenen en rapport som visar att fler än 
30 000 personer varje år skadas så illa att de tvingas stanna 
hemma från arbetet en dag eller mer. 

Nu har Byggnads Stockholm-Gotland, med Tomas Kull-
berg som är arbetsmiljöansvarig, i spetsen tagit ett nytt grepp 
för att minska olyckorna på byggarbetsplatserna. Det hand-
lar om en ny skyddsutrustning som ökar synligheten. De 
traditionella varselvästarna har enbart varit reflekterande. 

De nya varselvästarna lyser, blinkar och reflekterar.
Detta gör att man är synlig oavsett väder, temperatur, ex-
terna ljuskällor eller arbetsplats. 

- Med de gamla västarna kan man se en byggjobbare på 
50-100 meters håll. Med de nya västarna syns man på 200 
meter, säger Tomas Kullberg.

Den nya varselbelysningen kan med fördel även mon-
teras på hjälmarna. Att ha belysning på hjälmarna gör 
att kranförarna kan se byggjobbarna som befinner sig på 
marken - även när det är dåligt väder, säger Tomas Kull-
berg. 

De nya västarna utvecklar ingen värme, de är flexibla 
och töjbara och de är lätta och stryktåliga. Det lilla batteriet, 
som är uppladdningsbart, klarar två arbetsdagar.

Varselvästarna är tillverkade i nylon, vilket är känt för 
att ha låg vattenupptagning. El-panelerna är tillverkade av 
den miljövänliga PP-plasten som inte avger några giftiga 
gaser vid återvinning. Kablaget är enligt EU-lagstiftning 
certifierade enligt RoHS. Det som lyser i panelen är ett tunt 
lager av vakuumförpackad fosfor som strömförs.

Du 
syns  
i alla  
väder!
De nya varselvästarna lyser, blinkar och reflekterar. 
Detta gör att du blir synlig oavsett väder, temperatur, 
externa ljuskällor eller arbetsplats. 

” Jag tycker att 
de nya västarna 

och hjälmarna med 
aktiv belysning är jättebra. 

Det är viktigt att synas 
för att minska
 olyckorna.”

Tobias Johansson, montör hos Moelven

Tobias Johansson testar ny skyddsutrustning, med västen syns man 200 meter. Tomas Kullberg visar hur den fungerar.


