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Johan kommenterar 

Gör inte en Kronblom – gå och rösta!

Ordförande Byggettan

Den 7 juni är det val till EU-parlamentet. 
För oss medlemmar i Byggnads är det 
självklart att rösta. Vi har fl era anled-
ningar - och det gäller dig också!

Främst handlar det om att den svenska 
modellen på arbetsmarknaden är utsatt 
för hot. Det kan vi ändra på genom att 
sätta rätt politiker i EU-parlamentet. Och 
inte låta de konservativa högergrupperna 
bestämma över vårt viktiga fackliga ar-
bete i Europa och Sverige. 

Vi kan inte stillasittande se att 18 av 27 
regeringar på högerfl anken får fortsätta 
att sätta marknaden före människan. 
Enda sättet att påverka, är att göra det 
många människor i världen inte har möj-
lighet att göra - nämligen att du utnyttjar 
din rösträtt och går och röstar den 7 juni.

För mig, som fackligt aktiv, fi nns det ett 
parti som sticker ut som det mest lönta-
garfi entliga, nämligen Centerpartiet. Ty-
värr är det så att högerfalangen har stort 
infl ytande på utformningen av Centerns 
politik. Läser du partiets jobbprogram 
framgår det tydligt att facklig verksamhet 
och löntagarnas trygghet betyder väldigt 
lite. 

Ett krav från Centern är att facken inte 
ska få vidta stridsåtgärder mot ett företag 
när de anställda inte tillhör något fack-
förbund. Detta visar på en fundamental 
brist på förståelse för hur den svenska 
arbetsmarknaden fungerar. Förslaget 
skulle ju innebära att en arbetsgivare kan 
ställa som krav för anställning att du inte 
får vara medlem i facket - och på så sätt 
undvika att teckna kollektivavtal. 

Och nu är Centern ute och stampar på 
det svenska kollektivavtalet igen. Deras 
EU-parlamentariker Lena Ek säger att den 
fria rörligheten är viktigare än kollektiv-
avtal. Så en röst på de borgerliga partierna 

är en röst på Centern och superhögern, 
tänk på det när du lägger i valsedeln.

Jag anser att lika lön för lika arbete 
ska råda på våra arbetsplatser. Tyvärr 
är det inte så på alla håll. Bredvid oss 
på byggarbetsplatsen står det snickare 
från Lettland, Polen eller Estland och 
utför samma arbetsuppgifter som vi, 
men bara för att han eller hon är från 
ett annat land får de sämre betalt. Det 
är resultatet av att oseriösa byggföretag 
konkurrerar med löne- och villkors-
dumpning. Så ska det givetvis inte vara. 
Det kommer jag aldrig att acceptera.

EG-domstolens dom i Lavalmålet har lett 
till allvarliga konsekvenser på den svenska 
arbetsmarknaden. Som det är nu har vi en 
situation där svenska kollektivavtal inte 
gäller för utländska företag på svensk ar-
betsmarknad. Domen har öppnat upp för 
lönedumpning i hela Europa. Detta är full-
ständigt oacceptabelt. 

Vi kan inte ha en situation där utländsk 
arbetskraft riskerar att bli utnyttjad. Enda 
sättet att påverka, är att göra det många 
människor inte har möjlighet att göra              
- nämligen att du utnyttjar din rösträtt 
och går och röstar den 7 juni.

Vi ska aldrig sluta fajtas för våra frå-
gor, även om vi ibland känner oss över-
körda. Vi måste fortsätta att göra våra 
röster hörda. Vi måste rösta på dem som 
vi tror företräder oss bäst. Vi vet att det 
är skillnad på röd och blå politik. 

Men läget är inte hopplöst. EU-kom-
missionen kan genomföra förändringar 
(förändra utstationeringsdirektivet) som 
förhindrar EG-domstolens dom i Laval-
målet att få skadliga återverkningar på 
de fackliga rättigheterna. 

Men det vill inte den nuvarande 
kommissionen göra och heller inte den 
svenska regeringen. Hade de velat stå 
upp för den svenska modellen hade de 
kunnat göra det för länge sedan - och 
ändrat i utstationeringslagen. Vi kan 
inte byta ut den svenska regeringen, 
inte ännu, men EU-kommissionen ska 
bytas ut. Så nu gäller det att vi röstar in 
parlamentariker som bara kommer att 
godkänna de nya kommissionärer som 
tänker verkställa de nödvändiga föränd-
ringar som krävs.

Nu måste alla goda krafter förenas, både 
i Sverige och inom EU, för att göra allt som 
behövs för att eliminera konsekvenserna 
av EG-domen. Vi kan inte acceptera att 
man sätter marknaden och den fria rörlig-
heten före de fackliga grundläggande rät-
tigheterna, för Sveriges och Europas lön-
tagare. Det är nödvändigt att agera nu, på 
alla nivåer och på alla sätt. Vi måste tydligt 
markera att på den svenska arbetsmark-
naden ska svenska kollektivavtal gälla för 
att förhindra lönedumpning. 

Så nu reser vi oss upp, tar Kronblom un-
der armen - och går och röstar! 

Och mitt tips är: Kryssa för Ardalan 
Shekarabi (läs mer om honom på sidan 4). 
Ardalan är nr åtta på Socialdemokrater-
nas lista. Han slåss för 
de fackliga frågorna 
och det är precis en så-
dan kraft vi behöver 
få in i EU-
parla-
mentet!
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Rösta i EU-valet
– annars är det någon annan som gör det!
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EU-valet 7 juni

Jag tror faktiskt att för er 
byggnadsarbetare är valet i 
år till EU-parlamentet kanske 
viktigare än valet nästa år. 
Högerkrafterna i samhället 
och ute i Europa använder 
juridiken för att försvaga de 
fackliga organisationerna. 
Ändrar vi inte på det, har vi 
inte sett den sista Lavaldomen   
- utan den första. Därför 
måste vi alla rösta i EU-valet.

Det säger Ardalan Sheka-
rabi, som kandiderar till EU-
parlamentet för Socialdemo-
kraterna, när han är ute på ett 
av sina arbetsplatsbesök.

Ardalan Shekarabi är jurist och arbe-
tar på länsrätten i Gävle. I början av 
2000-talet var han ordföranden i SSU,  
men hoppade av efter interna strider. 
Nu kandiderar han till Europaparla-
mentet för Socialdemokraterna. Han 
står som åttonde namn och hoppas på 
att kunna kryssas in i parlamentet. I det 
nuvarande parlamentet har Socialde-
mokraterna fem mandat.

- Jag kandiderar till Europaparlamen-
tet för att jag anser att Europa måste för-
ändras. Löntagarnas rättigheter måste 
stärkas och tillsammans måste vi bekäm-
pa den växande främlingsfi entligheten.

- Jag vill också lägga kraft på att be-
kämpa den snabbt växande arbetslös-
heten och det måste tas krafttag mot den 
girighet, som vi nu ser bevis för runt om 
i Europa.

- Jag tvekar inte heller att påstå att 
vi har en ökande fattigdom i Europa. 
Också den måste bekämpas och får jag 

tillräckligt med röster kan jag hjälpa till 
i det viktiga arbetet. 

Nu åker Ardalan runt i Sverige och 
uppmanar folk att rösta till EU-parla-
mentet. Främst handlar det om att be-
söka arbetsplatser.

- Innan valet blir 
det besök på 
över 40 plat-
ser, berät-
tar han 
när han är 
på Skanskas 
bygge vid Cen-
tralen i Stockholm. 

Han berättar om de mörka 
krafter som nu försöker styra Europa 
ännu mer höger ut. Hur de nya Modera-
terna och arbetsgivarna i Sverige, samt 
deras likasinnande ute i Europa, tar 
hjälp av jurister för att komma åt facket 
och dess rättigheter.

- Det pågår ett juridiskt krig, säger Ar-

dalan. EU-juridiken ska användas för 
att försvaga facket. Försvaga er ställ-
ning, säger han och pekar ut i rummet. 
Ta bara Lavaldomen. Vem var det som 
drev det målet? Arbetsgivarna. Vem var 
det som hejade på? Jo, de politiker som 

nu styr Sverige.
Ardalan berät-

tar att mer än 
var  sjunde 
LO-medlem 
struntade i att 

rösta i förra EU-
valet.

- Svaret blev Laval-
domen. Jag påstår att detta val om 

några dagar påverkar er situation som 
byggnadsarbetare mer än riksdagsvalet 
nästa år, säger han.

Efter Ardalans korta appell blir det 
frågor om våra EU-parlamentariker 
verkligen sköter sitt jobb i Bryssel. Finns 
det någon som jobbar egentligen?

Ardalan vill förändra Europa

”Det pågår ett 
juridiskt krig”

Ardalan Shekarabi och Johan Lindholm besöker NCC i Sollentuna Centrum för att tala om vikten av 
att rösta i EU-valet. 
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EU-valet 7 juni

Fakta om valet till Europaparlamentet
Valet till EU-parlamentet äger rum den 4-7 juni i alla EUs 27 medlemsländer. 
375 miljoner har rätt att gå till valurnorna och välja sitt parti. Sin kandidat.  
     Den 7 juni är det val i Sverige. Men du kan också förtidsrösta, sedan den 
20 maj. Europaparlamentet väljs vart femte år. 18 av de 736 ledamöterna är 
svenska.     
      I första hand röstar man på ett parti i EU-valet, men man kan också kryssa 
för en kandidats namn (men bara en), man kan däremot inte stryka någon. 
     Snitt för valdeltagandet i EU-länderna ligger på 46 procent, men i Sverige 
röstade i det senaste EU-valet inte ens 38 procent. Bland LO-förbundens 
medlemmar var valdeltagandet under 30 procent. 

Ardalan förklarar att de svenska soci-
aldemokratiska ledamöterna har jobbat 
hårt för att få upp de fackliga frågorna 
på dagordningen. Och åtgärder mot ar-
betslösheten.

Viktigt att rösta
- Det är en ny fattigdom på väg. Den 
följer i spåren på arbetslösheten. Idag 
har 18 av 27 EU-länder högerregeringar. 
Gör vi ingenting åt det, så kommer både 
arbetslöshet och fattigdom att öka.

- Därför ska ni gå och rösta. Det är oer-
hört viktigt. Och kryssa gärna för mitt 
namn, säger han med ett leende.

Ardalan Shekarabi har stöd från bland 
annat Byggettan i sin kampanj för att ta 
sig in i Europaparlamentet.

Så här säger ordföranden Johan Lind-
holm:

- Ardalan talar vårt språk. Han får 
uppmärksamhet när han tar till orda 
och från de möten han varit på fi nns 
bara positivt att berätta.

 Johan Lindholm beskriver hur Byg-
gettan nu under våren jobbat för att 
bryta det ointresse som fi nns, inte bara 

hos Byggettans medlemmar, utan också 
i samhället i stort.

- Går inte våra medlemmar och rös-
tar så gör andra det. Andra som har helt 
andra värderingar än de som vi står för, 
säger Johan Lindholm, som själv åker 
runt på arbetsplatserna inför EU-valet.

Ardalan Shekarabi åker runt i hela Sverige och uppmanar folk att rösta i valet till EU-parlamentet. Han berättar att valdeltagandet bland LOs medlemmar 
låg under 30 procent i förra EU-valet - och att Lavaldomen är ett resultat av det.
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EU-valet 7 juni

EU-valet är en prioriterad 
fråga för Byggettan. Vad som 
bestäms i Bryssel har mycket 
stor betydelse för byggnads-
arbetarnas vardag. Det räcker 
med att säga Vaxholm och 
Lavaldomen för att inse det. 

Calle Fridén är projektanställd på Byg-
gettan och har varit ute på många träff ar 
på arbetsplatserna. Till sin hjälp har han 
Leif Holmgren, som är projektanställd 
inom Medlem Tiotusen.

- Jag tycker att stämningen är för-
vånansvärt bra med tanke på allt som 
skrivs och sägs om kris i facket. EU 
känns ju inte så där jätteviktigt för med-
lemmarna, men när diskussionen kom-
mer in på vardagsfrågor så blir samban-

det EU/jobben tydligt, säger Calle Fridén 
och tillägger:

- Man tas väl inte emot med helt öppna 
armar när man kommer ut och vill prata 
EU-valet, men faktiskt nästan.

Fackliga frågor
Många trodde att EU-valrörelsen skulle 
handla väldigt mycket om miljö, hälsa 
och livsmedel. Och visst fi nns dessa 
ämnen med i debatten men fackfören-
ingsrörelsen, och särskilt Byggnads, 
har fått de fackliga rättigheterna att bli 
en ganska stor fråga. Då blir det också 
en mer traditionell valrörelse mellan 
vänster och höger, ett rött eller blått 
Europa.

- Och då blir det genast lättare att argu-
mentera varför det är så viktigt att rösta. 

Man tar gärna debatten om vi ska arbeta 
efter våra regler och lönevillkor eller om 
vi ska halka efter, säger Calle Fridén. 

En annan observation som Calle har  
gjort är att man lyckats pressa tillbaka 
Sverigedemokraterna.

- Det känns så. Man ser inte så mycket 
broschyrer och fl ygblad från dem längre. 
Det är också mindre skitsnack om ut-
ländska arbetare. 

Calle säger att folk inte accepterar den 
där slentrianmässiga jargongen om in-
vandrare, utan säger ifrån.

- Det har också blivit klart för många 
av våra medlemmar att Sverigedemo-
kraterna inte står på fackförenings-
rörelsen sida, utan i många frågor istäl-
let vill försvaga fackets ställning, säger 
Calle Fridén.

EU-valet gäller fackliga vardagsfrågor

Är det världens största valaffi  sch som hänger på fasaden på Byggnads och Kommunals 
förbundskontor på Odengatan/Hagagatan?

Ja, förbunden tror det och har därför tagit kontakt med Guinness World Records i 
London. Fackförbunden har fått klart att genomföra ett världsrekordförsök och att det 
faktiskt kan vara ett världsrekord i kategorin ”largest commercial poster in terms of area”.

Världens största valaffi sch?



Byggettan nr 3 2009 7

Aktuellt

Hela 6-0 blev slutresultatet för Bygget-
tans i år föryngrade och – det måste 
tilläggas – förstärkta lag, när matchen 
var över på Bergshamra IP. Men den 
allmänna förbrödringen efter matchen 
visar att mottot för fotbollsmatcherna 
– vänskap, integration och goda relatio-
ner – är viktigare än slutresultatet.

Annars var det precis som före en 
landskamp. Uppvärmning och taktik-
genomgång.

Den svenske coachen Jonte Söder-
ström är glasklar i sin uppläggning.

- Det blir en rak 4-4-2-uppställning där 
vi ska rulla boll. Inga märkvärdigheter, 
säger Jonte innan matchen.

Den polske kaptenen Marek Sloma be-
rättar att man är här för att vinna, att man 

tränar en gång i veckan och nyligen match-
at mot den marockanska föreningen.

- Men svenska laget verkar mycket bra 
i år, säger Marek Sloma innan domaren 
blåser igång matchen.

Och det var det också. Särskilt de nya 
unga spelarna visade mycket fi n teknik.

Vackert spel
Efter matchen var Jonte Söderström 
nöjd.

- Vi spelade enkelt och stabilt som vi 
sagt. Men vi hade som sagt en del för-
stärkningar jämfört med i fj ol.

- Svenskarna var jättebra, säger Marek. 
De hade faktiskt ett vackert spel. Men så 
var de väldigt unga också, tillägger han 
med ett leende.

- Den här formen av integration tror 
jag mycket på, säger Johan Lindholm, 
ordförande i Byggettan. Finns det nå-
got bättre sätt att lära känna varandra? 
Knappast.

Meningsfullt att göra
Och polska föreningens ordförande Jad-
wiga Boral var inne på samma linje.

- Det är mycket viktigt att ha något me-
ningsfullt att göra efter jobbet, när man 
har familj, barn och vänner hemma i Po-
len. Det här är ett mycket gott initiativ.

Efter prisutdelningen (alla får medalj) 
så meddelade Johan Lindholm att det blir 
en gemensam tillställning hos Byggettan 
i Solna, när ombyggnaden av lokalerna 
blir färdig.

Revansch mot Polen
Det blev revansch för fj olårets 
förlust när Byggettan mötte de 
polska byggnadsarbetarnas lag 
Polonia Gol. 



Byggettan nr 3 20098

På bygget

Slovakisk kranförare 
med gröna fi ngrar
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På bygget

Skanska är ett av tre stora byggföretag 
som är involverade i bygget av Norra Län-
ken. Och för övrigt det enda svenska före-
taget - nu när företaget Odén inte längre 
är svenskägt.

Norra Länken är indelat i tio etapper, 
men man kan sammanfatta det stora tun-
nelprojektet i tre etableringsställen: Norr-
tull, Roslagstull och Frihamnen/Värtan.

Att ett svenskt företag lyckas ta hem ett 
stort och svårt entreprenadprojekt blir allt 
ovanligare. Beställaren Vägverket/Ban-
verket har varit på informationsresa ute 
i Europa och pushat för att företagen där 
borde lägga anbud i Sverige. Och man har 
blivit bönhörd.

Ta bara det stora infrastrukturprojektet 
Citybanan. Där har NCC en etapp. Och det 
är allt, sedan är det bara utländska företag.

Två stora tunnlar
Tillbaka till Norrtull. Skanskas entrepre-
nad på nästan 450 miljoner kronor inne-
bär i stort två stora tunnlar. En söderifrån 
och upp till E4:an och en infart norrifrån 
under Karolinska.

I ett år har man jobbat med den ena tun-
neln på ca 600 meter. Den är nu färdig-
sprängd och ska ställas i ordning. Det har 
skett med slovakiska byggnadsarbetare, 
anställda av Skanska Slovakien, dygnet-
runt-produktion och delvis ny teknik.

I februari i år påbörjades bygget av den 
andra tunneln och där är det också slovakis-
ka arbetare. Det handlar om dryga 20-talet 
byggnadsarbetare och två kranförare. 

- I februari 2010 räknar vi med att kunna 
lämna över hela vårt projekt färdigt och 

klart till beställaren, säger projektledaren 
Max Juhlin från Skanska.

Jozef Hickl, 44-årig kranförare från 
Prievidza i Slovakien, är i Sverige för 
första gången. Men han är en rutinerad 
kranförare med över 20 års yrkesvana och 
även en del utlandsarbeten i bland annat 
Ukraina och Ryssland.

Vi träffas i 
förläggningen 
vid Norrtull. 
Jozef talar bara 
slovakiska så sam-
talet förs via tolk. Jozef gillar 
det svenska sättet att arbeta. 

- Det är inte så mycket skrik och stress, 
säger han. Svenska arbetsledare är mycket 
coolare. Och så har ni ju mycket moder-
nare kranar än i de andra länderna där jag 
har jobbat.

Ansvarsfullt arbete
När Jozef kom hit i februari hade man 
först en genomgång med Skanska om 
allmänna skydds- och säkerhetsfrågor. 
Därefter har han haft en särskild genom-
gång vad gäller själva kranarbetet med 
både kranleverantören och Skanska.

Det är ett ansvarsfullt arbete att vara 
kranförare, där ett misstag kan bli ödes-
digert. Hur kommunicerar du med arbets-
kamraterna?

- Främst har jag ju landsmän som jag 
servar och då talar vi via radio. När det 
gäller till exempel lastbilar och andra en-
treprenörer så gäller det internationella 
teckenspråket. Jag känner mig trygg i mitt 
arbete, säger Jozef.

Fyra veckors arbete och två veckor hem-
ma i Slovakien. Hur går det med familj och 
vänner?

- Det är klart att det frestar på. Motivatio-
nen är att jag tjänar så pass bra i Sverige att 
jag kan lägga undan och spara en del varje 
månad, berättar Jozef, som hemma i Slova-

kien bor i ett stort 
bostadsom-

råde, där 
han också 

har en egen 
odlingslott.

- Att odla är min stora 
hobby när jag är hemma, säger han.

Alla slovaker bor i eget rum på området 
vid Norrtull. 

- Det är helt okej. Vi sköter själva om 
städning och sådant i det egna rummet 
men gångar, duschar och matsal behöver 
vi inte städa. Mat lagar vi själva morgon och 
kväll och på lunchen går vi ut och äter.

- På söndagarna kan man välja om man 
vill åka med på någon arrangerad utfl ykt 
eller så brukar jag bara gå omkring inne i 
Stockholm.

Hur skiljer sig arbetet i Sverige från 
andra ställen? 

- Bättre support från arbetsledningen, 
modernare maskiner och mer säkerhets-
tänkande. Och bra betalt, säger Jozef och 
så tillägger han:

- Det ger mig mycket erfarenhet att ar-
beta i andra länder. Länderna och arbetena 
i Europa blir allt mer sammanfl ätade. Så 
det gäller att hänga med, säger Jozef Hickl 
innan han klättrar upp i sin kran, 65 meter 
över marken.

Han heter Jozef Hickl och är från staden Prievidza, 18 mil 
från Bratislava i Slovakien. Han är kranförare på Skanskas 
stora tunnelprojekt vid Norrtull Stockholm - en del av 
Norra Länken. 
    Jozef arbetar fyra veckor i Stockholm och är sedan hem-
ma i Slovakien två veckor. Han är en typisk representant för 
den nya europeiska arbetaren. Som både utsätts för ris och ros.

 
”Motivationen är att 
jag tjänar så pass bra 

i Sverige”

OBS! Skanska ser inte slovakerna som yrkesarbetare utan vill sänka deras löner.  
              Byggnads begär nu en central förhandling. Läs mer på sid 15.
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- A och O är, om man som jag jobbar 
heltid med fackliga frågor, ett bra sam-
arbete med företaget. Annars kommer 
vi ingen vart, säger Kenneth.

- Men när vi kommer till förhandling-
ar och har olika uppfattningar då gäller  
partsförhållande, säger han.

Kenneth har varit facklig på heltid i 
drygt två år. Eller regional facklig för-
troendeman som det heter. Han började 
som skyddsombud. Blev sedan huvud-
skyddsombud och därefter facklig på 
heltid. Nu sitter han också i centrala MB 
för Peab Sverige.

- Det ena uppdraget ger det andra. På 
gott och ont, men det är inte kring min 
person det avgörs om vi är aktiva och bra 
ute på arbetsplatserna. Det handlar om 
att jag måste ha ett fi nmaskigt nätverk 
som kan hålla koll på verkligheten. Att 
bara sitta vid skrivbordet på Peabs hu-
vudkontor håller inte, säger Kenneth.

Det märks när vi vandrar runt på byg-
get i Kista. Det är hej och tjenis mest hela 
tiden. Det var här, vid Kista Galleria, 

Hej och tjenis med Kenneth 

Kenneth Söderström är regional facklig förtroende-Kenneth Söderström är regional facklig förtroende-
man på heltid vid Peab Anläggning. Han företräder man på heltid vid Peab Anläggning. Han företräder 
cirka 300 anställda anläggningsarbetare. cirka 300 anställda anläggningsarbetare. 

Kenneth ser sig själv som coach och har sin egen Kenneth ser sig själv som coach och har sin egen 
metod för att hålla sig ajour med medlemmarnas metod för att hålla sig ajour med medlemmarnas 
verklighet - han praktiserar tre veckor varje sommar verklighet - han praktiserar tre veckor varje sommar 
på något bygge.på något bygge.
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som det tragiska dödsfallet inträff ade 
förra året. En balk som inte höll och en 
del bjälklag rasade samman.

- Där borta var det, säger Kenneth och 
pekar. Jag jobbade faktiskt den veckan 
och det vara bara tur att jag inte var där 
när olyckan inträff ade, säger han.

Tack vare kollektivavtalet har Bygget-
tans medlemmar rätt till UVA-möten 
fem timmar per man och år. På dessa 
möten kan vad som helst tas upp och 
diskuteras. Det kan handla om in- och 
utlåning, hur man sätter folk på lådan, 
arbetsrotation med mera.

Spindeln i fackligt nät
Kenneth Söderström är spindeln i det 
fackliga nätet inom Peab Anläggning. Han 
är sammankallande i MB-gruppen, som 
förutom honom själv innehåller ytterligare 
tre personer.

- Dessutom fi nns lagbasarna och alla 
skyddsombuden som viktiga aktörer. 
Jag ser mig själv mest som en coach. 

Men det blir allt svårare att hitta folk 
som vill ta förtroendeuppdrag. I alla 
fall som MB-ansvariga. Man vill hellre 
vara ”ute i gropen” istället för att sitta 
på möten.

- Och det är ingen ekonomisk förtjänst 
att vara facklig på heltid. Jag har samma 
ekonomiska villkor som genomsnittet 
för dem som jag företräder, säger Ken-
neth.

Till skillnad från annat byggande har 
man inte så stora lag inom anläggnings-
verksamheten. 

- Nej, det stämmer. Visst försöker man 
sätta ihop personer som har vana och 
vill jobba tillsammans. Lagbasarna är 
behjälpliga med placering av trä- och be-
tongarbetarna. Men turordningsreglerna 
gäller, säger Kenneth Söderström.

Det sker inte så mycket mätning inom 
anläggningsverksamheten.

- Kanske har det med bekvämlighet 
att göra. En orsak kan annars vara att 
vi inte får ut underlaget i tid från före-
taget. Jag vet inte vad det beror på. Brist 
på tid eller kompetens? Ofta har vi redan 
kommit igång och spikat när underlaget 
kommer ut. Företaget måste bli bättre 
och prioritera frågan, säger Kenneth, 
som tycker att det vore mycket bra om 
det blev ett avtal istället för, som idag, 
ett för anläggning och ett för annat byg-
gande.

Arbetsmiljön viktig
Vi kommer in på Kenneths specialom-
råde, arbetsmiljön, som enligt honom 
är det stora som hänt under de senaste 
tio åren. 

- Ibland behöver man sätta sig ner 
och gå igenom läget och tänka till. Det 
har hänt väldigt mycket. Här på Peab 
utnyttjar vi verkligen våra möjligheter. 
Vi har två dagar per år för genomgång 
av arbetsmiljöfrågorna och de utnyttjar 
vi max, säger han.

Hur hanterar han då att det kommer 
in så många underentreprenörer på byg-

 - som jobbar fackligt på heltid
gena numera - hur påverkar det arbets-
miljöarbetet?

- Det är ett problem. Många har inte 
gjort en riskanalys eller fått klart för sig 
vilka regler som gäller. Det är bestäl-
larens eller byggledarens ansvar att se 
till att också underentreprenörerna får 
denna information, säger Kenneth.

När det gäller Peabs egna anställda 
har facket en egen ruta i det infoblad  
arbetsgivaren tar fram. Här fi nns upp-
gifter om när olika träff ar och möten 
äger rum. 

- Jag tror nog att vi har bra täckning 
bland de anställda, säger Kenneth och 

tillägger: 
- Och gub-
barna är 
annars inte 
sena att 
säga ifrån.

Och 
mycket rik-
tigt. Vi hin-
ner bara ut 
från boden 
när Stefan 
Grip, ett av 
två skydds-

ombud på bygget i Kista, kommer fram 
och tar upp ett problem med Kenneth. 
Det gäller dels ett räcke som inte blivit 
färdigt och dels hur det går med säker-
heten när Skanska ska byta fönster på 
fastigheten där Peab jobbar.

- De ska ju riva ut alla fönster rätt 
ovanför våra huvuden, säger Stefan. 

Niclas Nyberg, det andra skyddsom-
budet, sluter upp och berättar att hans 
motto är att gubbarna ska komma hem 
helskinnade varje dag.

Ett rakt och konkret mål för det var-
dagliga arbetsmiljöarbetet. 

Skyddsombuden Stefan Grip och Niclas Nyberg ventilerar gärna arbetsmiljöproblem 
med Kenneth Söderström, regional facklig fötroendeman på Peab Anläggning.
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Lärlingar

I år genomfördes fi randet vid Peabs 
stora kontors- och hotellbygge i Stock-
holms city och i Botkyrka. Årets elever 
bjöds under 12 timmar på mat, prov-
körning av fyrhjuling, föreläsning och 
mycket annat. En dag fylld med aktivi-
teter. Dessutom fi ck varje elev en verk-
tygssats värd 1 500 kronor. 

Firandet av Årets byggelever är alltid 
ett positivt och mycket uppskattat arrang-
emang, som bland annat Byggettan och 
Byggmästareföreningen står bakom.

Men i år är framtidsutsikterna för de 
här eleverna inte lika ljusa som tidigare. 
Bilden som tonar fram är rent ut sagt gan-
ska dyster.

Krister Strömberg, lärlingsansvarig på 
Byggettan, berättar:

- Det är tuff t för dem som kommer ut 
från gymnasieskolorna och allt beror på 

konjunkturen. Men från Byggettan gör vi 
allt vi kan för att skapa förutsättningar 
som kan underlätta för eleverna som läm-
nar byggprogrammet på gymnasiet. 

Bortåt 500 elever lämnar nu under vå-
ren byggprogrammet på gymnasierna i 
Stockholms län. Krister Strömberg be-
rättar att han är glad om 150-200 av dessa 
elever kan få lärlingsplatser. 

- Övriga hänger i luften. Det handlar om 
fl er än 300 arbetslösa lärlingar. Dystert 
alltså, säger han.

Lärlingslaget 
Det fi nns starka krafter som samarbe-
tar för att mildra krisen för de unga. 
Ett exempel är Lärlingslaget, som är 
ett samarbete mellan Byggettan, Bygg-
mästareföreningen och Arbetsförmed-
lingen.

Lärlingslaget har exempelvis gjort det 
möjligt för Södertäljeföretaget Freja riv-
bygg och sanering att projektanställa 20 
bygglärlingar från Stockholmsområdet.

Jovo Ratkovic, som är företagets VD, sä-
ger så här till Länstidningen i Södertälje:
”Jag vill rädda unga från arbetslösheten. 
Krisen väntas blir större framöver, men 
vi har jobb.”

Lärlingslagets avtal innebär att en ar-
betsgivare kan projektanställa en lärling 
mellan två veckor och fyra månader i två 
omgångar. Vill företaget sedan anlita lär-
lingen en tredje gång måste projektanställ-
ningen övergå till en fast anställning.

Johan Lindholm, Byggettans ordföran-
de, är mycket positiv till Freja riv-bygg och 
sanering.

- Vi hoppas givetvis att många fl er före-
tag ska göra likadant och projektanställa 
lärlingar. Freja riv-bygg och sanering är ett 
föredöme, säger Johan Lindholm.

Det har blivit en tradition att varje år uppmärksamma och belöna 
ett 20-tal elever som utsetts till Årets Byggelever vid gymnasie-
skolorna runt om i Stockholms län och nu även på Gotland.

Osäker framtid för Årets ByggeleverOsäker framtid för Årets Byggelever

Foto: Krister Strömberg
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Prestationslön –TBM
Statistik för perioden 1-30 april 2009. Detta är de tio högsta 

förtjänsterna på arbetsplatser över 4 000 timmar. 

Företag Timmar Förtjänst 
 Veidekke Entreprenad AB 15 979  205,00 kr  
 Formbetong i Katrineholm AB 4 324  205,00 kr  
 JM Stombyggnad 4 334  199,99 kr  
 JM Inredning i Stockholm AB 5 302  196,65 kr  
 NCC AB 6 727  193,85 kr  
 NCC AB 10 357  193,20 kr  
 JM Stombyggnad 4 235  193,14 kr  
 JM Inredning i Stockholm AB 4 773  193,14 kr  
 Skanska Sverige AB 9 096  193,10 kr  
 NCC AB 25 789  192,49 kr  
     
 Högsta avstämningen är på 2 318  214,31 kr  
 Lägsta avstämningen är på 4 115  164,00 kr  
 Snitt på PU-ackord 227 152  192,07 kr  
 Snitt på rakt ackord 15 105  191,99 kr  
 Snitt på blandackord 172 397  184,87 kr  
    

 Under perioden har det gjorts 109 avstämningar på totalt 414 654 timmar 
  

                      Försäkringar informerar
Olycksfall på fritiden
Råkar du ut för ett olycksfall på din fritid kan du få 
ersättning från ”Medlemsolycksfall-Fritid”. Försäk-
ringen ingår i ditt medlemskap, men det är Folksam 
som administrerar den.

Ersättningen täcker till viss del de merkostnader 
som skadan medfört. Du kan få 1 000 kr direkt, om 
du har behövt söka läkarvård. 

Du kan få ytterligare 1 000 kr om din skada med-
fört en akut sjuktid på minst åtta dagar.

I försäkringen ingår bland annat kroppsskade-
ersättning, tandskadeersättning, sjukhusvis-
telse och rehabilitering.

Där ingår också en krisförsäkring som kan 
ersätta upp till tio behandlingar hos psykolog för 
ohälsa på grund av olycksfallsskada eller nära an-
hörigs död, överfall, hot, rån, våldtäkt som polis-
anmäls, våld inom familjen som polisanmäls. 
Innan du påbörjar behandlingen, måste du kontakta 
Folksam. 

Har du frågor om olycksfallsförsäkringen eller andra försäkringsfrågor 
- välkommen att kontakta försäkringar tel 08-734 65 00, telefontid måndag-fredag 8.00-12.00.

Byggmingel 
i Visby

Byggnads bjuder in dig 
till byggmingel under 

Almedalsveckan.

Kom och träffa branschfolk, 
byggfacket och bostads-

politiker. Vi bjuder på dryck 
och lättare förtäring.

Onsdagen den 1 juli 
kl 16.00-19.00

Byggettan, S:a Murgatan 49 
(strax innanför Ringmuren, mellan 
Österport och Södertorg) i Visby.
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Nio glasarbetare sitter i Byg-
gettans lokaler i tre dagar 
för att gå igenom Glasavtalet. 
För första gången arrangerar 
Byggettan en sådan kurs. Och 
det behövs. Okunskapen om 
glasavtalet är stor. Inte bara 
hos arbetsgivarna utan faktiskt 
också hos våra medlemmar. 
Det säger Jörgen Landeborn, 
ombudsman på Byggettan. 

Det fi nns cirka 500 glasarbetare i stock-
holmsområdet, varav bara hälften är 
med i facket – Byggettan. Några heltids-
anställda förtroendemän fi nns inte. Det 
försöker nu Byggettan att råda bot på. I 
den här gruppen kan ungefär hälften 
av deltagarna tänka sig att ta ett fackligt 
uppdrag.

- På kursen om Glasavtalet fi nns van-
liga glasarbetare och medlemmar i facket. 
Några har varit länge i branschen. Några 
är helt färska. Kanske kan det fi nnas nå-
gon eller några som är beredda att ta på sig 
ett uppdrag, säger Jörgen Landeborn.

Peab har fått uppdraget att 
bygga Swedbank Arena i 
Solna. Beställare är Arena-
bolaget i Solna och kontrakts-
summan uppgår till 2,2 mil-
jarder kronor. Arbetet är en 
totalentreprenad med bygg-
start i juni 2009.  

Byggtiden för nationalarenan är beräk-
nad till drygt tre år, vilket gör att arenan 
kan invigas 2012.

Peab ska även bygga två broar över 
järnvägen i Solna, vägar och annan in-
frastruktur i anslutning till arenan. Be-

ställare är Råsta Projektutveckling AB 
och kontraktssumman uppgår till cirka 
1 miljard kronor.

Ersätter Råsunda
Swedbank Arena ska ersätta Råsunda 
som Sveriges nationalarena för fotboll. 
Publikkapaciteten blir 50 000 åskådare 
vid fotbollsmatcher och mer än 60 000 
vid konserter.

Vi frågar Joakim Sahlin, facklig för-
troendeman på Peab Stockholm, divi-
sion hus, hur det känns att ha rott hem 
detta statusprojekt.

- Det känns jättebra. Även om vi inte 

har det så kämpigt som många andra 
byggföretag så lättar det på trycket inom 
koncernen.

Ger det många nya jobb?
- Som mest kommer vi att vara cirka  

600 medarbetare.
Blir det många underentreprenörer?
- Nej, vi har efter ett halvårs förhand-

lande kommit överens med företaget om 
att så långt möjligt, och där vi har kom-
petens, så ska vi använda egen personal. 
Vi har ett avtal med arbetsgivaren där vi 
är överens på alla punkter. Ett avtal som 
jag är övertygad om är bra för alla parter, 
säger Joakim Sahlin.

Peab bygger nya nat iona larenan i  Solna

När Byggettans tidning är på besök i 
de nya studielokalerna handlar diskus-
sionen om övertid, nattarbete och jour-
arbete. Och om varför glasarbetarna har 
så låga löner i förhållande till andra grup-
per inom Byggnads.

Erfarenheter byts - och det är helt klart 
att förutsättningarna är olika beroende på 
vilket företag man arbetar på.

Jörgen Landeborn och Johnny Dave-
man, som leder kursen, går pedagogiskt 
igenom vad avtalet säger, men sedan är 

det ju inte alltid att 
verkligheten ute på 
arbetsplatserna ser 
ut som i avtalet.

Det blir grupp-
arbete, med frå-
gor om, och med 
tillfälle att lära sig 
hitta i avtalet.

En grupp består 
av Mohammed 
Said Ibrahim, som 
nu är arbetslös, 

Fredrik Johansson, som arbetar på ett glas-
företag i Uppsala, och André Persson, som 
just fl yttat upp från Helsingborg och ska 
börja på Samglas.

- Jag har jobbat som glasmästare i åtta 
år i Skåne och nyligen fl yttat till Stock-
holm. På min tidigare arbetsplats hade 
jag fackliga uppdrag av olika slag. Jag kan 
mycket väl tänka mig att ta på mig uppdrag 
framöver, säger André Persson, som kan-
ske då får börja med sin nya arbetsgivare 
för att få rätt lön.

Första kursen om Glasavtalet

Glasarbetare på kurs om avtalet i Byggettans nya studielokaler.
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—  Konkurser  —
556674-8258 Behub Bygg AB, fb Ejdervägens Bygg AB
556647-6197  Betong & Montage i Huvudta Stockholm AB fb Bygg & Montage Sahlén AB
556651-3999 Broder Bygg AB  
556577-3180 Colswed Language Intern. AB, i Likvidation
556616-0825 Di Mag Assistans AB
556544-8387 Extrab AB
556588-9572 F:A Brantings  Rör AB
556607-4661 Fastighets Städ i Kista AB, fb Byggsupport Kista AB
751005-1613 Gustav Mattias Patrik Åkerblom
556568-3587 Hedat Allservice AB   
556740-6904 JL City Bygg & Install Sverige AB, i Likvidation
556646-2601 JLAB Entreprenad AB
969732-5877 Logistik & Entrep. I Stockholm AB
969721-5524 Magnus Hwass, Tomas Lönn med ftg, RTM Entreprenad HB 
556702-1844 Master Städ & Kvalitet AB  
556162-8719 Nikum Svenska AB 
556708-2499 Rakena Gruppen AB 
556528-0681 Sigtunabygde luft och ventillation, fb Millibar AB
556696-8656 Sjöberg & Son Byggentreprenad AB
556705-0629 Solna Takspecialisterna AB
556591-9866 Stava Rör AB
556731-6699 Stockholm Södermalm Construction Bygg & Fast AB
556748-7631 Svets & Prefabmontage Sweden AB
610822-8534 T-E Bygg & Fastighetsförvaltning 
556724-7027 Team Unify AB
916642-3708 Träbyggarna i Solna KB   
556705-8705 Welco Bygg AB
661206-0951 Zeromski Bygg & Snickeri, S

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

– kontakta Byggettan tel 08-734 65 00.

Aktuellt

Företaget hävdar att de slovakiska arbe-
tarna ska betraktas som icke yrkesarbe-
tare och därmed bara ha 88 procent mot 
vad en svensk yrkesarbetare har. Har 
man sett det kvalifi cerade arbete som slo-

vakerna gör vid tunnelbyg-
get är det svårt att förstå att 
det inte är yrkesarbetare 
man talar om.

 Det företaget har erbju-
dit ligger cirka 25 procent 
under vad en svensk yr-

kesarbetare tjänar.
 Niklas Lund, som varit Byggettans 

förhandlare, har mångårig erfarenhet av 
liknande förhandlingar.

 - Jag lämnade en rad alternativa förslag 

i förhandlingarna. Men företaget var inte 
berett att ge slovakerna en förtjänst som 
motsvarar genomsnittet här i Stockholm. 
Tyvärr kunde vi bara konstatera att vi inte 
kunde komma överens, så de lokala för-
handlingarna avslutades och Byggnads 
begär central förhandling, säger Niklas 
Lund.

 I förhandlingarna har dessutom före-
taget påtalat att de fått entreprenaden vid 
Norrtull därför att de kan hålla en lägre 
lönenivå. Och att slovakerna är nöjda ef-
tersom de tjänar mer här än hemma.

Central förhandling om slovakers löner
Förhandlingarna mellan Skanska BS a.s. 
Slovakia Filial och Byggettan om avtal för 
de slovakiska byggnadsarbetarna vid tun-
nelbygget vid Norrtull har avslutats. (Se 
artikel om kranskötaren Josef Hickl, sid 8). 
Byggnads begär nu central förhandling.

Plåtslagare
- skaffa 

yrkesbevis nu
Den som uppfyller kraven nedan 
kan, fram till 30 juni 2010, få yrkes-
bevis utan att göra yrkesexamen el-
ler yrkesteoretiskt prov.

Yrkeskunskaperna måste kunna styr-
kas, genom att arbetsgivaren och den 
sökande tillsammans fyller i blanketten 
Intyg om yrkeskompetens.

- Byggnads- och ventilationsplåtsla-
gare ska den 1 januari 2000 ha upppnått             
6 800 timmar. 
- Ventilationsmontör ska ha uppnått        
10 000 arbetade timmar.
- Övriga arbetstagare, som inte har en 
godkänd utbildning, kan få avlägga 
yrkesexamen om bransch- och yrkes-
erfarenhet kan styrkas med minst                   
10 000 timmar.

Läs mer på Byggnads hemsida, 
www.byggnads.se sök på ”yrkesbevis”, 
eller ring Pär Lindelöf på Byggettan 
08-734 65 00.
 

Du som är kylmontör, plåtslagare eller ventilationsplåtslagare 
- kolla att du betalar rätt medlemsavgift till facket. Som helbetalande 
ska du betala 270 kr/mån och som halvbetalande ska du betala 195 kr/mån. 

Betalar du som är plåtslagare 
eller kylmontör rätt avgift?
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Taklagsfest 
på Byggettan i Solna

Nu står den klar. Den nya  kurs- och konferensanläggningen 
Vimpeln i  Byggettans hus i Solna. Härom kvällen var det traditio-
nell taklagsfest för alla som sett till att Byggettan nu kan erbjuda 
en modern anläggning för sina egna och andras utbildningar.

Anläggningen fi nns i bottenplanet på Byggettans hus. Förutom egna kurser och 
konferenser har Byggettan ambitionen att göra Vimpeln till ett Fackens Hus, fullt 
med tvärfackliga aktiviteter. Diskussioner pågår med andra förbund och med ABF.

Konferensanläggningen har fl era nya studierum, styrelserum, två stora mötes-
lokaler.  Den större med plats för cirka 150 deltagare i biosittning.

Visst såg ritningarna bra ut, men verkligheten överträff ar helt klart ritningarna. 
Det kan Byggettans tidning konstatera efter en visning i  lokalerna.

Några utbildningar har redan ägt rum. Men den riktiga starten blir till hösten. Så 
välkommen i höst till nya Vimpeln konferens!

Byggnadsarbetarna har taklagsfest i Vimpelns nya kurs och konferensanläggning, på bottenplanet av Byggettans hus i Solna.
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