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Johan kommenterar Innehåll

Tack för mig!

Ordförande Byggettan

Tiden går fort. Inte minst när man har 
ett spännande och intressant arbete. 
Nu lämnar jag Byggettan för nya utma-
ningar. Det är inte längre Stockholm 
och byggnadsarbetarna där som jag ska 
företräda. Jag har fått ett av de finaste 
förtroendeuppdrag en byggnadsarbe-
tare och arbetargrabb kan få – nämligen 
att få företräda alla landets byggnads- 
arbetare. Att som andre ordförande i 
vårt förbund vara med och forma fram-
tiden i vår nya organisation. 

När jag i december 2006 blev ordförande 
i Byggettan var det i en turbulent tid. 
Med regeringsskiftet 2006 följde en rad 
beslut som mycket negativt påverkade 
situationen för byggnadsarbetarna. 
Och därmed för Byggettan. Dessutom 
agerade arbetsgivarna genom olika juri-
diska knep och finter för att försvaga oss 
som motpart.

Nu är det 2010 och vi har tillsammans 
gått igenom dessa svårigheter och lagt 
grunden till en organisation som kan möta 
framtidens utmaningar. Jag vill tacka alla 
som gjort detta möjligt. Vi är inte nöjda, 
men vi står starka och stolta och beredda 
att ta oss an framtida utmaningar.

När man ser Centerns ungdomsförbunds 
kampanj ”Arbetsmarknaden är ett jävla 
skämt” - där facket är skit och ensam 
alltid är starkast – får jag riktigt ont i 
magen. Med sin slogan ”Fuck facket 
4-ever” spyr de galla över solidariteten 
i facket. 

Detta är så långt ifrån mina värderingar 
man kan komma och jag tror inte heller att 
dagens ungdomar är så dumma att de går 
på detta. Och jag bara undrar hur lågt Cen-
tern kan sjunka i sin desperata kamp för att 
hänga sig kvar efter valet? Vad tycker du?

Jag arbetar med fackliga frågor och fack-
liga frågor är politik. För mig hänger 

allt ihop. Politiken blir mer och mer ett 
skådespel där smarta reklambyråer tar 
fram profiler för de politiska partierna. 
Arbetarrörelsens politiska huvudmot-
ståndare, som alltid haft som idé att be-
kämpa arbetarnas villkor, säger sig nu 
vara det nya arbetarpartiet. 

Det politiska falskspelet måste av-
slöjas, det är våra medlemmar som är 
förlorarna om detta får fortsätta. Där-
för anser jag att vår politiska ambition 
måste beskrivas med grövre penseldrag 
och med tydligare färger. Centern säger 
rakt ut att facket inte fyller någon funk-
tion – så nu är det upp till dig i valet att 
avgöra! 

Det är väldigt talande att Stockholms 
LO-medlemmar är så tydliga med att 
den svenska kollektivavtalsmodellen är 
så starkt förankrad. Jag visste ju att det 
var viktigt för våra medlemmar, men 
det är väldigt glädjande att stödet är lika 
stort även från de andra LO-förbunden. 
Att det är fler än vi som anser att våra 
fackliga rättigheter ska vara andra 
människors möjligheter!

Den ”kollektivavtalsälskande” regering-
en har tagit fram en ny lag som kallas för 
Lex Laval. Så nu är den svenska modellen 
inte längre bara hotad - utan snart utrotad. 
Här införs bakvägen den ursprungslands-
princip som Europaparlamentet förkasta-
de när tjänstedirektivet var aktuellt. I prak-
tiken övergav den svenska regeringen och 
delar av riksdagen principen att svenska 
kollektivavtal ska gälla på svenska arbets-
platser.

Och då ställer man sig frågan natur-
ligtvis: Varför utformas inte en nationell 
lagstiftning som gör det möjligt att hävda 
svensk arbetsrätt utan att hamna i konflikt 
med EU-rätten? Här har det socialdemo-
kratiska ledda blocket tillsatt en arbets-
grupp. 

Det är min övertygelse att om inte vi som 

organisation drivit frågan så kraftfullt, 
hade detta tagit betydligt längre tid. Om 
vi vinner valet i september har de lovat att 
omedelbart riva upp lagen. Så valet den 19 
september borde inte vara så svårt!

För mig personligen har naturligtvis den 
nyss avslutade kongressen varit en stor 
upplevelse och att jag valts in i Byggnads 
förbundsledning är omtumlande.

De beslut som togs på kongressen visar 
också att Byggnads är ett förbund som pla-
nerar för framtiden. Jag hoppas nu att i min 
nya roll få vara med och ro i land den nya or-
ganisation som kongressen beslutade om. 

Tiden går som sagt fort. För fyra år sedan 
fick vi en borgerlig regering. Med tanke på 
hur negativt det påverkat inte minst landets 
byggnadsarbetare känns det som en evig-
het. Men i höst finns chansen att byta spår.

Under detta valår har bland annat Byg-
gettan varit ute och frågat våra medlem-
mar vilken fråga som är viktigast i årets val. 
Svenska kollektivavtal för alla som arbetar 
i Sverige, blev svaret.

Därför var Mona Sahlins anförande på 
kongressen som ljuv musik. Hon lovade 
att riva upp Lavallagen när hon blir 
statsminister och att svenska kollek-
tivavtal ska gälla för alla som arbetar 
i Sverige. Tydligare kan de politiska al-
ternativen i årets val knappast bli.

Tack för mig - vi syns på barrikaderna! 

”Det är folket som byg-
ger landet, vi är dom
enda som kan det,
det kom-
mer
under- 
ifrån när
den da-
gen är 
här, om
folket vill
så bygger vi 
landet!”
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Tack för mig!

Omslagsfoto: Knut Koivisto
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Johan Lindholm har varit ordförande 
i Byggettan sedan december 2006 och 
dessförinnan avdelningens mätnings-
föreståndare. 

Hur har tiden som ordförande varit?
- Det var en turbulent tid när jag till-

trädde och åren efter var också tuffa. 
Både för mig som ny ordförande och de 
anställda på Byggettan. Ett antal beslut 
utanför vår organisation tog mycket av 
vår kraft och entusiasm.

- Men sett i backspegeln tycker jag att 
vi klarat av vår uppgift på ett bra sätt 
och nu slagit in på en väg som kommer 
att underlätta för min efterträdare. Och 
det inte minst tack vare personalens 
insatser, säger Johan Lindholm, som 
tycker att han lämnar en stolt och stark 
avdelning som kan se framtiden an med 
tillförsikt.

- Själv hoppas jag få ro i land 
den nya organi-
sation som 
kongressen 
nu lagt fast. 
Dessutom är 
det viktigt att satsa på de unga 
byggnadsarbetarna och över huvud ta-
get på ungdomsfrågor.

När den här tidningen kommer ut till 
Byggettans medlemmar har Johan redan 
bytt kontorsstolen i Solna mot en ny på 
förbundskontoret.

- Men mina värderingar och priorite-

ringar är desamma. Medlemsfrågorna 
ligger mig varmt om hjärtat. Skillnaden 
blir att i fortsättningen jobbar jag inte 
bara för byggnadsarbetarna i Stockholm 
utan för alla byggnadsarbetare, säger Jo-
han Lindholm.

Byggnads kongress 2010
Israels agerande fördöms

I ett uttalande fördömer Byggnads Is-
raels angrepp på hjälpsändningarna 
till Gaza och skänker dessutom 50 000 
kronor som en solidaritetshandling till 
Ship to Gaza.

Byggnads kräver 
att Israels blockad av Gazaremsan 

omedelbart hävs.
att Sverige agerar för att EU:s han-

delsavtal med Israel fryses och 
att Sverige omgående kallar hem 

försvarsattachén.

24 avdelningar 
blir 11

Senast den 31 decem-
ber 2011 ska Byggnads nuvarande 

24 avdelningar vara 11. Det beslöt kon-
gressen efter en flera timmar lång de-
batt. Frågan har utretts inom förbundet 
under den gångna mandatperioden och 
nu ska den sjösättas under det närmaste 
året. Byggettan berörs inte av samman-
slagningen. 

Applåder för Mona Sahlin
Mona Sahlin fick rungande applåder 
från kongressen när hon lovade att riva 
upp Lavallagen om hon blir statsminis-
ter efter höstens val.

I sitt tal sa Mona Sahlin att det behöver 
byggas fler bostäder i Sverige.

- Om det inte sker kommer en hel ung-
domskull att få fortsätta att bo hemma 
med familjerna. Det är inte acceptabelt 
och därför måste det byggas nya bostä-
der, sa Mona Sahlin och fortsatte:

- Vinner vi valet kommer vi att åter-
införa investeringsstödet för nya hy-
reslägenheter, satsa på rot-projekt och 
energieffektivisering och att rusta upp 
slitna skolor. 

Hon gav vidare tio skäl för att rösta 
på Socialdemokraterna. Det som gladde 
kongressdeltagarna mest var bland an-
nat skrotande av Lavallagen, förbättrad 
a-kassa och garanterad företrädesrätt 
vid återanställningar.

S fick 1 miljon till valarbetet
Byggnads ordförande lämnade över 
en check på en miljon kronor till Mona 
Sahlin för det kommande valarbetet.

Nytt system för medlemsavgifter
Det blir en ny modell för medlemsav-
gifter som införs 2011. Men samtidigt 
beslutade kongressen att tillsätta en 
utredning om ett avgiftssystem med 
procentuella avgifter. Den utredningen 
ska vara klar senaste 2012.

Systemet som införs 2011 är inkomst-
relaterat med åtta avgiftsklasser.  Läg-
sta avgift blir 154 kronor i månaden 
och högsta 357 kronor i månaden. Den 
högsta avgiften betalas av medlemmar 
som tjänar över 29 000 kronor i må-
naden.

Johan Lindholm 
ny 2:e ordförande i Byggnads
Byggettans ordförande Johan Lindholm 
blir ny andre ordförande i Byggnads. 
Efter en spännande omröstning stod 
Johan som segrare med 99 röster mot 
valberedningens kandidat Thomas 
Gustavsson med 83 röster.

”Det är viktigt att 
satsa på de unga 

byggnadsarbetarna”
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Christian Bengtzelius blir tillförordnad ordförande i Byggettan efter Johan Lind-
holm. På representantskapet i september blir det nyval av ordförande.

Christian är ombudsman och bland annat ansvarig för IT-frågor på Byggettan. Han är 
rörisolerare i botten.

- Jag är stolt att få leda Byggettan vidare i det arbete som Johan har påbörjat. Jag är också 
oerhört stolt över att kongressen valt Johan till andre ordförande. Med Johans stöd i för-
bundsledningen, blir det enklare för oss på Byggettan att genomföra den nya demokratiska 
organisationen som kongressen tog beslut om, säger Christian Bengtzelius.

Mer om nya styrelsen på sidan 12.

- Ja, verkligen - kongressen blev en rejäl 
fullträff för oss, det känns otroligt bra. 
Och samtliga våra 23 ombud som deltog 
under kongressen skötte sig fantastiskt 
bra, säger Robert Belving, sekreterare 
och Byggettans lagledare under kon-
gressen.

Detta är bara några av Byggettans 
framgångar under kongressen:

Johan Lindholm, Byggettans ordfö-
rande, valdes till Byggnads andre ordfö-
rande, trots att valberedningen föresla-
git omval på Thomas Gustavsson. Johan 
Lindholm och Hans Tilly, ordförande, 
blir nu Byggnadsarbetareförbundets 
spjutspetsar in i framtiden.

Byggettans Rolf Andersson omvaldes 
som revisor.

Christian Bengtzelius – från Bygget-
tan – valdes in i förbundsstyrelsen.

Den föreslagna och mycket omfattan-
de organisationsutredningen röstades 
igenom.

Ett medlemscenter – efter Byggettans 
framgångsrika modell – kommer ytter-
ligare att utredas.

Bakom kongressframgångarna döljer 
sig hårt arbete, flera timslånga samman-
träden, samträning och en väl genom-
tänkt strategi. Byggettans ombud hade 
laddat upp, tränat och förberett sig som 
om det gällde ett fotbolls-VM…

Robert Belving säger:
- Så här efteråt är det en otroligt skön 

känsla. Jag kan säga att vi lyckades till 
hundra procent. 

- Vår strategi var egentligen väldigt 
enkel. Eftersom det finns ett 08-kom-
plex runt om i landet så bestämde vi oss 
för en dämpad, saklig och mycket öd-
mjuk framtoning. Vi var också överens 
om att allmänt hålla igen och begränsa 

våra framträdanden så att vi inte skulle 
dominera för mycket. Alla våra ombud 
skötte sig strålande.

Robert Belving är stolt och berättar 
gärna om sammanträdena med den så 
kallade kongressgruppen som hölls före 
kongressen. Han säger:

- Vi hade tre långa möten med hela 
kongressgruppen. Då handlade det om 
allt från sakfrågor till strategi. Dessutom 
har vi haft olika arbetsgrupper plus en 
träff med våra kollegor i Göteborg och 
Malmö. Jag tycker verkligen att vi kom 
väl förberedda och tränade inför kon-
gressen. Och det gav ju resultat.  

Totalt hade 289 motioner lämnats in 
till kongressen. Av dessa kom 45 från 
Byggettan eller från Byggettans med-
lemmar.

Kongressen succé för Byggettan
Byggnads kongress 2010 
blev en succé för Bygget-
tan – minst sagt. Bortåt 
90 procent av Byggettans 
förslag och motioner fick 
gehör under kongressen.

Byggettans kongressgrupp var väl förberedda - och det gav resultat.

Christian Bengtzelius ny ordförande i Byggettan

Christian Bengtzelius är Bygg-
ettans nya ordförande.



Byggettan nr 3 20106

InfrastrukturprojektetInfrastrukturprojeket

Sektion 02 i Haninge ville veta vad som 
egentligen händer vid de stora infra-
strukturprojekten i Stockholm. Bygget-
tan tyckte det var en bra idé och vände 
sig till LO, som anlitade journalisten 
Ingemar Dahlkvist för att samla in och 
sammanställa fakta i målet. Vad var väl 
då mer naturligt än att han redovisade 
sina fakta vid ett möte just med sektion 
02 i Haninge.

Det var tre områden som var viktigast 
att få insyn i, berättar Ingemar Dahlkvist 
inför ett tjugotal byggnadsarbetare i Kul-
turhuset i Haninge. Arbetskraften: Vilka 
är det som arbetar i projekten, anställ-
ningsformer osv? Upphandlingen: Hur går 
den till? Hur arbetar beställarna Banver-
ket och Vägverket till exempel? Pengarna: 
Vart tar de vägen?

De tre stora projekt som granskats är 
Citytunneln i Malmö och Norra länken 
och Citybanan i Stockholm.

45 procent utländska jobbare
Och det är tre riktigt stora projekt det 
handlar om. Kostnaden för samhället för 
dessa tre infrastrukturinvesteringar är 
cirka 36 miljarder kronor. Räknar man 
på rena entreprenadkostnader hamnar 
man runt 23 miljarder. 

När det varit som flest anställda på de 
tre entreprenaderna, som Ingemar Dahl-
kvist studerat, har det 
varit 900 utländska 
byggnadsarbetare. 
Omräknat till års-
arbeten handlar det 
om 3 000-3 500.  

- Min uppfattning 
är att cirka 45 procent 
av de kollektivan-
ställda på de studera-
de entreprenaderna 
är utländska bygg-
nadsarbetare, säger 
Ingemar Dahlkvist.

100-130 kr/timmen
Bland dessa är den 
fackliga anslutningen nästan obefintlig 
och lönen ligger på 100-130 kr i timmen.

Olycksfrekvensen vid dessa tre pro-
jekt är högre jämfört med andra lik-
nande anläggningsprojekt. Men ofta 
bor de utländska arbetarna lika bra 
eller till och med bättre än de svenska 
långpendlarna. 

Ingemar Dahlkvist har bland annat be-
sökt Polen och träffat polska arbetare som 
jobbat i Sverige. 

- Polska arbetare som fått sparken på 
grund av att de uttalat sig för pressen är 

inte ovanligt. Klagar 
man över att man fått 
för lite i lön så kan det 
räcka för att få spar-
ken. Så man förstår 
att de inte gärna vill 
uttala sig, säger Inge-
mar Dahlkvist.

De polska arbe-
tarna tycker gene-
rellt att det är dåliga 
villkor i Sverige. Både 
i Norge och på Irland 
behandlas de bättre.

I Sverige finns ex-
empel på anställd ut-
ländsk personal som 

haft kontrakt med övertidsersättning. 
Men när de ska få ut övertiden så skrivs 
kontrakten om, så att den totala lönesum-
man alltid är konstant, berättar Ingemar 
Dahlkvist.

Varför är det så många utländska entre-
prenader i Sverige nu?

- Både Vägverket och Banverket har ak-
tivt arbetat för att få in utländska företag. 
De har varit ute i Europa och presenterat 
sig och helt enkelt raggat företag för att få 

För att kunna lägga så låga anbud som möjligt dumpar de ut-
ländska företagen de sociala avgifterna genom att arbetarna 
”skenskriver” sig där avgifterna är lägst. De svenska beställarna 
Vägverket och Banverket tycker det är bra att konkurrensen 
blivit hårdare. Detta framgår av en ny rapport från LO om för-
hållandena vid Norra Länken, Citybanan och Citytunneln.

Klagar du får du sparken
Nästan hälften av arbetarna på Norra Länken, Citybanan och Citytunneln, 
kommer från andra länder, med sämre löner och villkor än de svenska.

Journalisten Ingemar Dahlkvist har 
granskat arbetskraften, upphandlingen och 
pengaflödet för Norra Länken och City- 
banan i Stockholm och Citytunneln i Malmö.
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dem att lämna anbud i Sverige. Och man 
tycker att man lyckats bra, när man nu har 
över 50 procent av entreprenörerna som 
är utländska på Norra Länken.

- Ett sätt för de svenska storföretagen 
att få in utländsk arbetskraft är att bilda 
dotterbolag utomlands och sedan ta hit 
arbetskraften. Så har bland annat Skan-
ska gjort på Norra Länken. 

Det handlar om arbetskraft från Slova-
kien.

- Ofta är det duktiga yrkesarbetare och 
Skanska säger att de är minst lika duk-
tiga yrkesmän som de svenska arbetarna. 
Ändå är deras lön 20 och 30 procent lägre 
än de svenska arbetarnas, berättar Inge-
mar Dahlkvist.

Sociala avgifter bricka i spelet
Det tredje delområdet handlar om penga-
flödet. Som vanligt ett område som är 
svårt att få belyst. En sak framgår emel-
lertid klart av rapporten. Företagen ja-
gar möjligheter för att få ner de sociala 
kostnaderna. Det gäller att lägga så låga 
anbud som möjligt och då är de sociala 
kostnaderna för arbetskraften en viktig 
bricka i spelet.

- På Irland är de sociala avgifterna 10 
procent, i Polen strax under 20 och i Sve-
rige drygt 30 procent. Det säger sig självt 
att detta påverkar konkurrensen, säger 
Ingemar Dahlkvist.

Företagen gör därför allt för att slippa 
betala de höga sociala avgifterna. Ett ex-
empel ur rapporten visar hur 15 polacker 
var skrivna i Dublin. På samma adress. I 
en enrumslägenhet.

Det andra viktiga när det gäller pengar-
na är var arbetskraften ska betala skatt. 

EU-reglerna säger att den som arbetar 
i annat land än hemlandet omfattas av 
arbetslandets lagstiftning när det gäller 
sociala villkor från första arbetsdagen. Det 
är grundregeln i EU-reglerna och gäller 
alltså både rättigheter (ersättningar) och 
skyldigheter (avgifter). 
Sedan finns det undan-
tag som företagen och 
deras jurister letar efter 
för att minska sina kost-
nader.

Utnyttjar kryphål
- Kryphålen i EU-reg-
lerna måste täppas till 
så att de anställda får 
det som de har rätt till, 
och att företagen hin-
dras från att kunna 
utnyttja kryphålen till 
att skaffa sig konkur-
rensfördelar, säger Ingemar Dahlkvist 
och påpekar att det är hans personliga 
uppfattning.

Rapporten överlämnas nu till LO som 
ska besluta vilka slutsatser som ska 
dras av rapporten och vilka krav man 

kommer att ställa för att få rättvisa och 
lika regler när det gäller den här typ av 
gränsöverskridande verksamhet.

Hårdare regler är också något som 
Christer Eriksson, NCC Anläggning, 
förespråkar. Han jobbar vid gastermi-

nalbygget i Ny-
näshamn och är 
en av Byggettans 
medlemmar som 
lyssnar på redo-
visningen av pro-
jektet. 

- Tyvärr ett gan-
ska väntat resultat, 
säger han. Det be-
kräftar den bild jag 
har av de här pro-
jekten. 

Vad ska man 
göra åt det då?

- Byt regering. 
Det är enda sättet att komma åt detta. 
Och ställ fackliga krav på hög nivå. Det 
här med de sociala avgifterna är ju helt 
galet. Det klart att det måste vara samma 
villkor åtminstone inom EU, säger Chris-
ter Eriksson.

Klagar du får du sparken

Kranföraren Jozef Hickl, i mitten, var en av slovakerna som anställdes på Skanska för att jobba i 
Norra Länken. Deras löner gick till central förhandling förra hösten. Men förhandlingen strandade och de 
utländska anläggningsarbetarna fick nöja sig med 30 kronor mindre i timmen än sina svenska kollegor.

Christer Eriksson, NCC Anläggning, 
tycker att reglerna måste bli hårdare och 
att samma villkor ska gälla inom EU.
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De som skulle svara på ungdomarnas 
frågor var Johan Lindholm, Byggettans 
ordförande, Jytte Guteland, ordförande 
i SSU, företagaren Jens Hoffman, Dip-
art, Henrik Zetterlöv, Sveriges Byggin-
distrier, och Irene Wennermo, LO.

Från de politiska partierna kom Jenny 
Nilsson, socialdemokrat och Per Lode-
nius, Centern.

 Som inledning till konferensen fick 
deltagarna se en nyskriven monolog om 
”En arbetslös looser” framförd av bygg-
nadsarbetaren Rickard Didriksson. 

Idag finns det över 160 000 ungdomar 
mellan 15-24 år som är inskrivna som 
arbetslösa i Sverige. Det innebär att Sve-
rige är med i bottenligan i Europa.

- Det är oroväckande, säger Henrik 
Zetterlöv från byggarbetsgivarna och 
pekar på att det bara i Stockholm nu i 
juni går ut 500 elever från bygglinjen. 
Vart ska de ta vägen? 

- För mig gäller det alltid att ta ut det 
bästa laget. Det är detta det handlar om, 
säger Jens Hoffman, Dipart.

Irene Wennermo, LO, har lämnat ett 
förslag till nytt lärlingssystem och pläde-
rar starkt för att samhället och närings-
livet måste ta ett betydligt större ansvar 
för att lärlingarna får en bra utbildning.

Jenny Nilsson (S) är kritisk till hur den 
nuvarande regeringen tidigt delar upp 
eleverna i ett a- och b-lag. Vilket Cen-

terns Per Lodenius protesterar mot. 
SSU-ordföranden Jytte Guteland an-

ser att vi befinner oss i en extrem situa-
tion när det gäller ungdomsarbetslös-
heten.

Älska frågan
- Ska det kunna tas krafttag måste nå-
gon visa att man älskar frågan och få 
med den i budgetdiskussionerna. Högt 
upp. Och ta ansvar för att något händer, 
säger Jytte Guteland. 

- Vi kommer att sätta press på både 
regering och opposition. Det finns jobb. 

Jobb i välfärden. Jobb att bygga om ned-
slitna bostadsområden. Och det behövs 
mer av bra utbildning, fortsätter hon.

Lärlingar hos utländska företag
En brännande fråga är varför det inte 
tillåts några lärlingar på de stora infra-
strukturentreprenaderna. De tar inga 
lärlingar. Det innebär att en hel gene-
ration kommer att sakna praktisk kun-
skap om den moderna tekniken vid till 
exempel stora tunnelbyggen.

Jens Hoffman anser att det är den of-
fentliga upphandlingen. 

Ungdomar ställer 
vuxna mot väggen
Vad ska man göra när man är ung, arbetslös och överflödig? 
Frågan ställs till politiker och branschföreträdare när Bygg-
ettans ungdomskommitte arrangerar ett halvdagsseminarium. 
En nog så berättigad fråga när över 160 000 ungdomar mel-
lan 15-24 år går utan arbete.

Sebastian Johansson, Joakim Lundgren och Alexander Frööjd från Byggettans ungdomskommitté ställde 
frågor till panelen.
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- Det handlar bara om att lägga lägsta 
anbud och då finns det ingen som har 
tid eller råd att ha lärlingar. Skriv in i 
lagen om offentlig upphandling att det 
ska finnas plats för lärlingar.

Irene Wennermo berättar att i Dan-
mark är man van att ta emot lärlingar. 

- Och jag tycker, säger hon, att även 
byggindustrin i Sverige är bra på att han-
tera lärlingsfrågan.

Många unga söker sig till byggbran-
schen. Vem får jobbet?

- De som ger energi till gruppen har 
störst chans. Killar och tjejer som är med 
på lektionerna och tar skolan på allvar. 
De  ska ha en chans. Och får man en plats 
måste man ge järnet. Så är det på arbets-
marknaden 2010, säger Jens Hoffman.

Debatten och diskussionen ger en god 
bild över den inte helt enkla situation 
som dagens unga står inför.

Hettade till gjorde det när man kom 
in på regeringens försämringar av stu-
dieledighetslagen. Man har försämrat 
möjligheten att gå kortare kurser, till 
exempel sådana som facket anordnar.

- Detta är ju ett direkt slag mot vår typ 
av utbildning, säger Daniel Kallur, från 
Byggettans ungdomskommitté.

Han fick medhåll 
av riksdagsledamoten  
Jenny Nilsson: 

- Det är svårt för 
ungdomar att göra 
rätt val tidigt. Därför 
måste man få en andra 
chans, säger hon.

Jytte Guteland åter-
kommer till sin käpp-
häst om ökat byg-
gande: 

- Bygg bostäder. 22 
av länets 26 kommu-
ner har bostadsbrist. 
Du får bo kvar hem-
ma som ung. Bygg 
Sverige ur krisen, sä-
ger hon.

- Och så måste skat-
temyndigheterna ut 
och ta tag i alla fuskare 
och svartbyggare, sä-
ger Jens Hoffman.

Ung och arbetslös
Joakim Lundgren är 22 
år och redan arbetslös. 
Han var tre år på Peab 
och ett halvår på NCC 
när han fick lappen i ok-
tober 2009. Sedan dess 
har han sökt jobb.

Han klarar sig eko-
nomiskt än så länge 
eftersom han har Bygg-
nads inkomstförsäk-
ring, som innebär att 
han får 80 procent av 
lönen. Men den räcker 
inte så länge till.

- Jag söker allting. Helst vill jag  in i 
byggbranschen igen eftersom jag är ut-
bildad för det. Men som läget är måste 
man kunna tänka sig allt, säger Joakim 
Lundgren.

Han är med i Byggettans ungdoms-
kommitté och tycker att man nu har ett 
bra gäng.

- Det här seminariet till exempel tycker 
vi är ett jätteviktigt arrangemang.

Vad kan samhället då göra för att han 
ska kunna komma tillbaka till bygg-
branschen?

- Bygg fler bostäder. Det behövs verk-
ligen och skulle dessutom ge mig en 
chans, säger Joakim Lundgren.

För Jens Hoffman, VD på Dipart, gäller det att ta 
ut det bästa laget.

Jytte Guteland, SSU-ordförande, anser att vi befinner oss i en extrem situation  
när det gäller ungdomsarbetslösheten.
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Henriksdals reningsverk, Europas 
största reningsverk, moderniseras och 
byggs ut. Det blir två nya bergrum och 
tunnlar, ett för grovrening och ett för 
att ta hand om fettavfall från restau-
rangerna.

Reningsverket byggdes 1941 men har 
byggts ut i etapper. 1997 gjordes den se-
naste utbyggnaden. Då infördes bland 
annat kemisk rening, som fångar upp 
fosfaterna som annars släpps ut i Öst-
ersjön och ökar övergödningen.

Förutom att man ska bygga in ny tek-
nik ska främst bullret vid anläggningen 
minskas. Dessutom ska de illaluktande 
gaser som förpestar luften för de kring-
boende renas.

NCC är huvudentreprenör för pro-
jektet och Gunnar Nyström är huvud-
skyddsombud. 

- Våra bergrumsanläggare började 
här inne för knappt ett år sedan, berät-
tar han när vi står inne i det mindre av de 
två nya bergrummen. Här bygger man 
en separat reningsanläggning för fett- 
avfall från restaurangerna. Han visar 
på de gjutna portalerna vid infarten till 
bergrummet. 

- Här blir det skjutdörrar som ska se 
till att de illaluktande gaserna inte för-
svinner ut i friska luften. Bilarna som 
kommer med avfallet kommer att slus-
sas in, berättar Gunnar Nyström.

Ny teknik
NCC har för närvarande cirka 25 man 
och två lärlingar i projektet. Dessutom 
3-4 killar som går bygglinjen och prakti-
serar hos NCC med jämna mellanrum.

- Det är viktigt att vi har med unga 

grabbar som får lära sig den nya tekni-
ken. Annars finns det ju ingen som kla-
rar den om några år, säger Gunnar.

Att vara skyddsombud på en sådan 
här arbetsplats innebär att se till att 
logistiken fungerar och att det inte lig-
ger material i vägen. Inne i berget finns 
knappast någon plats alls att lägga upp 
material och verktyg. Och det som man 
ändå kan lägga upp måste man hålla or-
dentlig koll på.

- Olycksrisken är störst när man sät-
ter upp eller river räcken och skyddsan-
ordningar. Där måste den som river ett 
räcke se till att det kommer upp ett nytt 
om det behövs. Ett annat moment där 
olycksrisken är väldigt stor är vid lyft av 
tunga formelement och armeringsbun-
tar, säger Gunnar och tillägger:

- Jag vill inte leka polis. Alla som ar-

Europas största reningsverk moderniseras och byggs ut. Det blir två 
nya bergrum och tunnlar. 
   NCC:s anläggningsarbetare vid Henriksdals reningsverk tycker att 
det blev ett okej avtal i avtalsrörelsen och att slå ihop bygg- och an-
läggningsavtalen var rätt. Hur bra det blir får tiden utvisa.

NCC:s anläggare:

Avtalet är okej

Björn Jansson, Gunnar Nyström och Börje Hållén moderniserar Henriksdals reningsverk, som är Europas största. 
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betar här måste ta eget ansvar. Annars 
fungerar det inte. Och hittills har vi 
klarat oss från allvarliga incidenter el-
ler olyckor.

Han har varit på projektet drygt ett år 
och blir kvar till i början av 2011. 

- Skyddsombuden ska ju vara med 
från början. Det fungerar inte alltid. I det 
här projektet innebar det till exempel att 
hela sprängningen var klar när vi kom 
hit, säger Gunnar Nyström.

Förutom personal från NNC finns ett 
antal underentreprenörer på plats.

- Då är det naturligtvis ännu viktigare 
med samordningen och att alla sköter 
sitt. Jag är ju formellt även skyddsom-
bud för underentreprenörerna, men det 
är inte så lätt med folk som kommer och 
går, säger Gunnar Nyström.

Gunnar har varit anläggningsarbetare 
sedan 1986.

- Projekten är sällan lika. De krävs 
speciallösningar i nästan varje fall. Det 

är därför det är ett så roligt jobb, även om 
det blir mycket pendlande från bostaden 
i Enköping.

Gemensamt avtal bra
När vi träffas ute på Henriksdal har 
avtalsrörelsen precis avslutats. Gunnar 
tycker att avtalet är okej: 

- Det viktigaste tycker jag är att vi nu 
verkar vara överens om hur avtalet ska 
tolkas – både arbetsgivare och fack. Att 
det blir ett gemensamt avtal för bygg och 
anläggning är också bra.

Bertil Andersson har arbetat som an-
läggare sedan 1972. 

- Jag tycker att avtalet känns så där. 
Vi skulle ha haft mer i påslag. Men det 
viktiga är att svenska kollektivavtal ska 
gälla på arbetsplatserna, säger Bertil.

Björn Jansson är lagbas som just kom-
mit tillbaka efter en höftoperation. Idag 
är första dan på jobbet på tre månader.

- Avtalet är ett fall framåt, säger Björn. 

Att vi nu fått ett avtal är utmärkt. Det 
har inte fungerat på senare år med det 
upplägg man haft. Tidigare klarade vi 
på anläggning oss själva och kunde göra 
upp själva. Men det nya gemensamma 
avtalet verkar bra. Men om det sedan är 
det kan bara tiden utvisa, säger Björn.

Vi förflyttar oss in i det större berg-
rummet, där det byggs en bassäng för 
grovrening.

I taket går traverserna fram och till-
baka.

- Det är vår livsnerv. Vi har alltid ont 
om tid och för att kunna utnyttja traver-
serna bättre har alla gubbar gått en kurs 
för att bli behöriga att köra traversen. 
Så nu kan alla göra det och vi är inte be-
roende av en eller två man, säger Björn 
Jansson.

Till jul ska hela moderniseringen av 
Henriksdalsverket vara klar. Vad det 
blir sedan vet varken Gunnar eller Björn. 
Men ont om jobb är det i varje fall inte.

LO begär att Högsta Dom- 
stolen, HD, river upp domen 
med skadeståndskravet på 
2,5 milj kronor mot Byggnads 
och Elektrikerna.

I december 2009 dömde Arbetsdomsto-
len, AD, fackförbunden Byggnads och 
Elektrikerna att betala 2,5 milj kronor 
för blockaden mot byggföretaget Laval 
2004. 

När det lettiska företaget Laval betala-
de de anställda 35 kronor i timmen, stred 
Byggettan för avtalsenliga löner för ar-
betarna. Byggettan följde de spelregler 
som då gällde på arbetsmarknaden och 
som facket och arbetsgivarna kommit 
överens om. 

 2005 ansåg AD att blockaden var lag-
lig, men vände sig till EG-domstolen för 
vägledning. 2007 ansåg EG-domstolen 
att stridsåtgärderna var en inskränk-
ning i friheten för tjänster. 

Då ändrade sig AD och dömde för-
bunden till ett skadestånd på drygt en 
halv miljon kronor, varav Byggnads och 
Byggettan ska betala 400 000 kronor. 
Dessutom ska Byggnads och Elektri-
kerna stå för rättegångskostnader på 2 
miljoner kronor.

De båda fackförbunden följde svensk 
lag när de satte det lettiska bolaget La-
val i blockad, ändå dömdes de av AD att 
betala skadestånd. En sådan rättsosä-
kerhet är orimlig, anser LO som därför 
begärt att HD river upp AD:s dom.

Lavalmålet 
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Utmärkelsen, som delats ut sedan 1985, 
tilldelas en elev i varje skola med bygg-
program respektive fordonsprogram 
(anläggningsmaskinteknik). De utvalda 
eleverna får ett diplom och ett verktygs-
stipendium. De bjuds också på en aktivi-
tetsdag med både nytta och nöje.

- I år handlade aktivitetsdagen om an-
läggningsarbete. Grabbarna fick en ge-
nomgång av Trafikverket om hur Norra 
Länken och de andra trafiklederna pla-

nerats fram under åren, berättar Mag-
nus Ledéus från Byggettan. 

Magnus var med under dagen då man 
även åkte buss ner i en av de färdiga 
tunnlarna vid Norrtull.

- Dagen, som avslutades med en go-
karttävling, var verkligen uppskat-
tad, säger Magnus Ledéus. Segrade i 
gokarttävlingen gjorde Joakim Wallin 
från Värmdö Tekniska gymnasiesko-
la.

Årets byggelever på gokartbanan

Årets byggelever i avgångsklas-
serna på gymnasieskolornas 
byggprogram, har fått sina utmär-
kelser av Regionala yrkeskommit-
tén för byggnadsindustrin i Stock-
holm, RYK. 
   Eleverna fick besöka tunnlarna 
vid Norrtull och dagen avslutades 
med en uppskattad gokarttävling.

Magnus Ledéus berättar också att 
samtliga som går ut bygglinjen har fått 
information om Byggnads och om vad 
ett medlemskap innebär.

Det är eleverna själva som tillsam-
mans med läraren väljer ut den som 
bäst kvalificerar sig för utmärkelsen 
i just deras klass. RYK uppmärksam-
mar samtidigt Årets lärling, som väljs ut 
bland traditionella bygglärlingar, Årets 
bygglärare och Årets handledare.

Årets byggelever fick diplom och verkygsstipendium och dagen avslutades med 
en gokarttävling.

Byggettans 
personal 
till Island

Den 25-29 september åker 
Byggettans anställda till 
Island.   

Under besöket på Island ska 
man bland annat gå igenom de 
beslut som fattats av den nyss 
avslutade kongressen, och ana-
lysera vad dessa får för konse-
kvenser för Byggettan och dess 
arbete.

Byggettans 
nya styrelse

I Byggettans nya styrelse ingår
Christian Bengtzelius, ordförande
Roger Johansson, vice ordförande
Roger Thunqvist, kassör
Robert Belving, sekreterare
Stefan Slottensjö, vice sekreterare

Övriga ledamöter
Fredrik Sirberg
Tomas Johansson
Per-Uno Ljung
Jonatan Sundelin
Kjell Lindström
Gunnar Palmberg

Sänkt 
arbetslöshetsavgift

Byggnads a-kassa sänker arbets-
löshetsavgiften från 290 kronor/månad 
till 250 kronor/månad.

Grundavgiften och det administrativa 
tillägget för enskilt anslutna lämnas 
oförändrade.

De nya beloppen från den 1 maj 2010:
Arbetslöshetsavgift 250 kronor/månad 
Grundavgift 125 kronor/månad 
Total avgift 375 kronor/månad 

Tillägg för enskilt anslutna 15 kronor/
månad 
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Efter flera års diskussioner om att för-
enkla och rationalisera avtalen inom 
byggbranschen blev det i år som Bygg-
nads och Byggettan ville ha det: ett sam-
manhållet Byggavtal. Som till innehål-
let ger en hel del förbättringar för de 
anställda i branschen.

Den 1 november 2010 går Byggnadsav-
talet (inkluvsive R- och S-avtalen) och An-
läggningsavtalet i graven och ersätts av ett 
nytt avtal – Byggavtalet. Arbetet med det 
nya avtalet har pågått under en längre tid 
och syftet är att öka tydligheten i avtalet. 
Dessutom att få till bättre relationer och fär-
re konflikter på arbetsplatserna och mellan 
organisationerna.

Det nya Byggavtalet är på totalt 35 må-
nader och indelat i tre löneperioder: 1 juni 
2010-31 mars 2011, 1 april 2011-28 februari 
2012 och 1 mars 2012-28 februari 2013.

Rent formellt träder det nya Byggavtalet 
alltså inte i kraft förrän den 1 november. 
Fram till dess ska parterna gå igenom alla 
bilagor och göra vissa redaktionella för-
ändringar innan det trycks.

Utgående lön höjs med 1,65 kr/tim
Vilka förändringar innehåller det nya 
avtalet? Utgående lön för yrkesarbetare 
höjs med 1,65 kronor i timmen och grund-
lönen för yrkesarbetare höjs med 2 kronor 
i timmen till 130 kronor. Båda börjar gälla 
den löneperiod som börjar närmast efter 
den 31 maj 2010.

Arbetstidsförkortningen ökas med två 
timmar – från 32 till 34 timmar. Och se-
mesterersättningen höjs från 12,8 procent 
till 13 procent.

Vid permission och helglön ska i fort-
sättningen bibehållen lön utges istället för 
grundlön.

En ny bestämmelse kommer att reglera 
ersättning för vägtullar och trängselavgif-
ter när man använder egen bil i tjänsten.

Föräldralönen utökas med en månad, 
från två till tre månader, från den 1 novem-
ber 2010.

Därtill är parterna överens om att för-
bättra utbildningen för skyddsombud och 
att arbetsgivaren ska lämna över ett kom-
plett arbetsgivarintyg när någon slutar.

I överenskommelsen ingår också en 
reglering av arbetstiden och återanställ-
ningsrätten. Stupstocken - 128- kronan - 
tas bort. 

Här är några av de övriga områden som  
kommit med i avtalet, frågor som varit vik-
tiga för Byggnads och som nu fått en bra 
lösning:

- Det blir svårare att kringgå återanställ-
ningsrätten genom bemanningsföretag.

- Lönegranskningen kvarstår. 
- Det blir lättare för facket att kontrollera 

att utländska företag betalar rätt löner till 
sina anställda.

Ett bra avtal
Johan Lindholm, Byggettans ordförande 
som varit med i förhandlingsdelegationen, 
tycker att det sammantaget blev ett bra 
avtal. Men tillägger: 

- Det blev bra till sist därför att vi är ett 
starkt förbund. Motparten har sedan länge 
haft som mål att förändra våra kollektivav-
tal och försvaga Byggnads. Dessutom har 
man via  domstolar och jurister agerat för 
och slippa stå för ingångna avtal. 

- Därför är det glädjande att vi nu har en-
ats kring ett avtal som båda parter står för. 

- Men motparten kommer alltid att ha 
andra intressen än vad vi har. Ett starkt 
Byggnads är därför en förutsättning för 
att medlemmarnas intressen ska kunna 
ta plats, säger Johan Lindholm.

Nytt i Byggavtalet
Ett sammanhållet Byggavtal på  
35 månder och uppdelat i tre  
löneperioder. Det blev resultatet  
efter flera års diskussioner om att 
förenkla och rationalisera avtalen 
inom byggbranschen.

Föräldralönen utökas från två till tre månader från den 1 november 2010.
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Medlemmar som har anställning hos ovanstående företag 
och har lönefordringar eller intjänad semester ersättning 

– kontakta Byggettan tel 08-734 65 00.

De rödgröna ställer upp
på fackets viktigaste frågor
Svenska kollektivavtal ska gälla i  Sverige. 
Samma kostnad för tandvård som för sjuk-
vård och heltid en rättighet. Det är de tre frå-
gor som Byggettans medlemmar vill ska upp 
i höstens val. De rödgröna partierna instäm-
mer - medan alliansen säger nej till det mesta.

Resultatet från valenkäten – den så 
kallade Stockholmsmodellen – är klar. 
Nu finns svart på vitt vilka frågor som 
Stockholms byggnadsarbetare  tycker är 
viktigast inför höstens val. Och vad de 
olika partierna svarar på dessa frågor.

Den viktigaste frågan för byggnadsar-
betarna i Stockholms län är att svenska 
kollektivavtal ska gälla i Sverige, oavsett 
vilket land arbetskraften kommer från.

Nästan 87 procent av svaren anger den-
na fråga som mycket viktig. Medelvärdet 
på en tiogradig skala är 9,5.

Den fråga som byggnadsarbetarna pri-
oriterar näst högst är att ett tandläkarbe-
sök inte ska kosta mer än ett läkarbesök. 
Drygt 81 procent anser att detta är mycket 
viktigt och medelvärdet är 9,4.

På tredje plats på topplistan över vik-
tiga frågor sätter byggnadsarbetare den 
om heltid. På påståendet Heltid ska vara 
en rättighet – deltid en möjlighet svarade 
76,9 procent mycket viktigt. Också här 
var medelvärdet 9,4 på den tiogradiga 
skalan.

Cirka 2 000 svarade på enkäten
Totalt svarade 1 782 av Byggettans med-
lemmar på enkäten. Av dessa var 96 
procent män och fyra procent kvinnor.

Vad svarar då de politiska partierna på 
dessa tre påståenden?

 På den fråga som 
Byggettans medlemmar 
tycker är den viktigaste 
– den om svenska kol-
lektivavtal - svarar alla 
tre partierna hos de 
rödgröna ett klart ja.

Centern och Kd sva-
rar ett lika klart nej. Inte 
heller Moderaterna el-
ler Folkpartiet vill krä-
va svenska kollektivav-
tal. Folkpartiet anser att 
det räcker om företaget 
har ett likvärdigt avtal i 
sitt hemland.

Gå till tandläkaren
Ska ett tandläkarbesök kosta som ett lä-
karbesök? Här är det lite större skillna-
der inom det rödgröna blocket. Ja, på sikt 
ska det vara samma högkostnadsskydd 
tycker Socialdemokraterna. Ett klart ja 
från vänstern och ett klart nej från Mil-
jöpartiet.

Den borgerliga alliansen svarar att 
kostnaderna ska sänkas, men vill inte 
lova samma högkostnadsskydd som i 
sjukvården.

På frågan om heltid som en rättighet 
ser det ut ungefär likadant. De tre rödgrö-
na svarar ja, medan samtliga borgerliga 

partier motsätter sig en lagstiftning på 
området. Inget tvång för arbetsgivarna.

Vad säger Johan Lindholm, ordförande 
i Byggettan, om svaren från medlemmar-
na och partierna?

- Fantastiskt vilket gensvar. Nu har vi 
svart på vitt vilka frågor som våra med-
lemmar anser är de viktigaste i höstens 
val. Vi har också de olika partiernas svar 
och det är inte svårt att se vilka partier 
som tar våra medlemmars krav på all-
var.

- När det gäller våra medlemmars upp-
fattning känns det kanon att stödet för våra 
svenska kollektivavtal är så massivt.

Den viktigaste frågan för byggnadsarbetarna i Stockholms län är att 
svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige oavsett vilket land arbets-
kraften kommer från.

Se resultatet från 
enkätundersökningen på  
lo.se/stockholmsmodellen
 - sedan kan du själv ta 

ställning och välja sida!
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Aktuellt

Prestationslön – TBM
Statistik för perioden 1 mars - 12 maj 2010. 

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

 Företag Timmar Förtjänst 
 Veidekke Entreprenad AB 4 263 213,46 kr 
 Söderberg & Kruus AB 4 895 208,05 kr 
 JM Inredning  4 614 204,85 kr 
 JM Inredning  6 126 203,67 kr 
 Veidekke Entreprenad AB 4 134 202,39 kr 
 Peab Bostad AB 13 096 201,50 kr 
 Peab Bostad AB 6 195 200,15 kr 
 JM Stombyggnad 5 489 200,14 kr 
 JM Inredning  4 282 200,07 kr 
 Peab Bostad AB 4 020 199,55 kr 
     
 Högsta avstämningen är på 64  352,37 kr  
 Lägsta avstämningen är på 371  163,54 kr  
 Snitt på PU-ackord 393 753  193,60 kr  
 Snitt på rakt ackord 59 430  189,15 kr  
 Snitt på blandackord 280 878  188,47 kr  
    

 Under perioden har det gjorts 208 avstämningar 
 på totalt 734 061 timmar.  

Försäkringar 
informerar

Ut och resa?

Val 2010 i diktens form

med helt olika värde
i koja och slott
visst är det rått

Hör våra krav
på justare tag
för oss tog man bort
det vi byggt upp
för hälsa och välfärd
nu röstar vi rött
ifrån byggenas värld

Vibrerar gör borren
rör handens nerv
stör blodets flöde
är detta vårt öde
att skadas i yrket
bli tidig reserv

Nu får det va’ nog
fall, död och damm
kamrater som dog
arbetsmiljö

Mats Hammarlund 
diktar om .......

Valet 2010

— Skakande nyheter —
Du som har hemförsäkring i Folksam, 
kan enkelt själv beställa resebevis och 
grönt kort på nätet. Gå in på 
www.trygghetsspanarna.folksamblogg.se

Vill du teckna kollektiv hemförsäkring via ditt 
medlemskap, ring Folksam 08-772 80 10 och säg 
att du är medlem i Byggettan. 

—  Konkurser  —
    
 556748-4828 80 Bygg & Form i Stockholm AB    100517      
 556699-1955 Alexander & Norman Entr i Sthlm AB 100525      
 556625-3406 Allstäd Ingarö AB                100512
 556616-6244 Angeklint & Hellström AB 100528      
 556738-0885 BHB Betong och Anläggning AB     100526      
 556667-8701 BJL Bygg Teknik Värmdö AB        100421      
 556720-2295 Bygg Mac & Co AB                 100512      
 590626-0954 Cesar Flores Medina m ftg Ce.Al.Serv  100429      
 556580-0694 Doks Mark & Kraft Entreprenad AB   100409      
 556500-5641 Frödins Fönsterp Städ & Golvslip AB  100427      
 556677-4237 Heimos Ventilationsteknik AB     100524      
 556719-1902 Karke Construction AB            100524      
 556727-7271 LBL Bygg AB, fb Riv & Slit i Bromma AB 100524      
 556640-1971 LD Håltagning AB                 100521      
 556633-5526 MID Bygg AB                      100428      
 556579-9920 Möller Bygg & Städentreprenad AB   100413      
 556752-8632 Ni Ma Tis AB, 
  fb Nima Bygg Trading i Sthlm AB 100510       
 556631-2558 Optistat i Stockholm AB          100413    
  861025-1145 Paula Briceno Garrido 
  med ftg CH.B.G Bygg                  100519      
 556602-6125 Pelesjo AB, 
  fb Nordmark Bygg & Mark AB, Håkan 100423      
 556282-7849 Presidator Facilities AB, fb P-O Serv AB  100520      
 556408-7863 ReBe Rekrytering & Bemanning AB  100526      
 556726-5466 REBON Bygg & Inredning AB        100514      
 556707-8539 RIFUS Entreprenad AB 100528
 556559-7779 Råsvalens Bygg & Montage AB      100429      
 556265-0050 Sahlstens Bygg & Betong AB       100503      
 556742-3412 Salucamp i Stockholm AB          100413      
 556081-0862 Stjärnhovs Ställningsmontage AB  100519      
 556406-3260 Swerox AB                        100420      
 556777-0341 Vibab AB                         100428 
     

   

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

– kontakta Byggettan tel 08-734 65 00.
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Byggmingel!
Byggnads och Byggettan 
bjuder in dig till byggmingel 
under Almedals-veckan!
Kom och träffa branschfolk, 
bygg  facket och bostadspolitiker! 
Vi bjuder på dryck och lättare 
förtäring.

Torsdag 8 juli
kl 16.00 - 18.45
S:a Murgatan 49
Innanför Ringmuren, mellan Österport  
och Södertorg i Visby.

Medlemsförmån: 

Värdecheck på Fonus
Som medlem i Byggettan kan du få en värde-
check på 500 kr, som lite extra stöd vid be-
ställning av begravning hos Fonus. 
Erbjudandet gäller för medlemmen 
själv eller för en närstående (make/
maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, 
förälder, svärförälder samt mor- och 
farförälder). 

Kontakta Byggettans Medlemsservice 
för mer information.

Välkommen 
på konferens

Konferens Vimpeln finns i nyreno-
verade lokaler ett stenkast från Solna 
Centrum. Det finns 14 möteslokaler 
med kapacitet för upp till ca 150 
personer. Tekniken är den senaste 
med bland annat bärbar eller fast 
hörslinga, smartboard och pc-
projektorer i de flesta rummen.

Konferens Vimpeln
Skytteholmsvägen 2, Solna

Tel 08-734 66 00
bokning@vimpeln.net

www.vimpeln.net

Dags för studier
 
   Byggettans kurser i höst
24-25 aug  Lagbaskurs 8 dagar
21-22 sept  Lagbaskurs  8 dagar
19-20 okt  Lagbaskurs  8 dagar
23-24 nov  Lagbaskurs  8 dagar
30 aug - 1 sept Vald på jobbet (grundkurs för förtroendevalda)
4-6 okt  Vald på jobbet
29, 30 nov, 1 dec Vald på jobbet
7, 14, 21 sept, 5 okt Bättre arbetsmiljö BAM  för SO
2, 9, 16, 30 nov Bättre arbetsmiljö BAM  för SO
13-15 sept  Medlemskurs (Varför är du med i facket?)
13-15 sept  Förhandlingsteknik, internat Nässlingen
9, 11 nov  Förhandlingsteknik, externat Byggettan
13-15 sept  Ackord och avtal för glas
20-22 sept  Arbetsmiljö-hälsa-säkerhet för SO steg 1
25-26 okt  Arbetsmiljö-hälsa-säkerhet för SO steg 2
11-12 okt  Rehab för SO
11-13 okt   VVS ackord och avtal steg 1
22-23 nov  VVS ackord och avtal steg 2
20-21 okt  Påbyggnadskurs för skyddsombud
25-26 okt  Aktivt inflytande 1 MB 2 
22-24 nov  Aktivt inflytande steg 2 MB 2
3-5 nov  Ackord/avtal plåtslagare
8-10 nov  Arbetsmiljö-hälsa-säkerhet SO steg 1 Gotland
22-23 nov  Arbetsmiljö-hälsa-säkerhet SO steg 2 Gotland
24 nov   Försäkringskurs  

 Mer information + anmälan gå in på www.fackligutbildning.se

PENSIONÄRSMÖTE
Torsdagen den 2 september, kl 13.00

   Lokal: Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
       

Valet den 19 september – ett viktigt val för pensionärerna 
Vi gästas av tidigare statsministern, Ingvar Carlsson, 

som ger oss sina synpunkter på detta.  
För den musikaliska underhållningen står 

swingbandet Stockholm Stompers. Kaffe serveras. 
Ta gärna med en anhörig eller någon annan du känner.

Hjärtligt välkommen! PRO BYGGETTAN


