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Jag uppmanar dig som är medlem i Byg-
gettan att vara nyfi ken på de andra arbe-
tarnas villkor på din arbetsplats, inhem-

ska som utstationerade. Finns kollektivavtal 
och har alla insett vikten av ett medlemskap i 

Byggnads? Tala om för dem att de är 
välkomna till facket och låt 

gärna Byggettan an-
ordna ett fackligt 

möte på arbetstid, 
där vi lyfter fram 
fackliga nyheter.  
Om din arbetsgi-

vare, mot förmodan, 
har något att invända 

mot detta - låt oss då ta dia-
logen om ett seriöst förhållningssätt 

till våra avtal, vad de står för och om ordning och 
reda på arbetsmarknaden.

Våra kollektivavtal - det skrivna löftet att ald-
rig under några omständigheter arbeta för sämre 
villkor eller till lägre lön än det vi lovat varandra 
– som är en del av vårt arv och utgör den svenska 
modellen, är nu mer aktuella än någonsin.

I Byggnads stadgar står tydligt, att innan en an-
ställning ska påbörjas är det medlemmens eget 
ansvar att höra med sin lokala fackavdelning om 
företaget har kollektivavtal - och om de följer det. 

Jag tycker det är märkligt att detta ska behöva stå 
i stadgar, det borde ligga i varje medlems främsta 
intresse att se till att arbetsmarknaden hålls ren 

från oseriösa profi törer - så att vi slipper konkur-
rera med varandra om lägre lön och sämre arbets-
miljö.

Du som är medlem, ta den rollen i organisatio-
nen som är reserverad för dig. Ta din rättmätiga 
plats och följ med på en resa från att vara konsu-
ment av en facklig tjänst till att bli en välsmord 
kugge i en av världens starkaste fackföreningar. 
Det maskineri som ska säkerställa högsta möjliga 
lön, bästa möjliga arbetsmiljö, trygga och sunda 
anställningar och utveckling i arbetslivet.

Byggettans styrelse och representantskap 
har slagit fast de här prioriterade målen för verk-
samheten och det är dem som vi jobbar efter:

Organisationsgraden- vi behöver fl er och mer 
engagerade medlemmar på våra arbetsplatser.

Arbetsplatsorganisationen - Byggettan ska syn-
lig- och tydliggöra medlemmarna och de förtroen-
devalda som naturliga företrädare för facket varje 
dag på varje arbetsplats. 

Den demokratiska organisationen - Byggnads 
och Byggettan har alltid varit, och kommer alltid 
att förbli, en demokratisk organisation med med-
lemmen i centrum.

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra 
något för vår fackförening. Så välkomna dina 
kamrater in i ett medlemskap, hör efter om 
avtal fi nns i bolagen och om företagen följer 
det som vi kommit överens om!

Roger Johansson
Byggettans vice ordförande 
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medlems främsta intresse att 

se till att arbetsmarknaden hålls ren 
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Roger kommenterar

Var nyfi ken på 
de andras villkor
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- För mig är något annat än en nollvision 
när det gäller dödsolyckor i byggbranschen 
otänkbart. Det är dags att regeringen, ar-
betsgivarorganisationerna och företagen 
tar detta på allvar. Det här är inte någon 
snäll vädjan om att man ska ta dödsolyck-
orna på allvar. Det är ett krav, säger Chris-
tian Bengtzelius, Byggettans ordförande.

Ett företag som tar arbetsmiljöarbe-
tet på allvar är JM, och inför den tysta 
minuten gick det ut en uppmaning från 
VD:n till alla arbetsplatser och huvud-
kontoret om att delta.

- JM ligger i framkant, här är all perso-
nal med och diskuterar arbetsmiljöfrågor, 
säger Jonatan Sundelin, som är skyddsom-
bud på JM och jobbar i Långbro.

Jonatan menar att en dialog mellan ar-
betstagare och tjänstemän är det viktigaste 
av allt, så att alla förstår vad de ska göra. 

- Och att man går igenom de riskfyllda 
momenten med dem som ska utföra dem. 

Förutom alla dödsolyckor har också arbets-
platsolyckor med skador som följd börjat öka 
igen. Och då är ändå mörkertalen väldigt stora. 
I branschen fi nns egenföretagare och beman-
ningsföretag från andra länder, som Polen och 
Lettland, men även svenska egenföretagare, som 
arbetar helt utanför de krav på arbetsmiljö som 
fi nns på större byggarbetsplatser. 

På dessa arbetsplatser, som oftast består av 
olika rot-arbeten åt privatpersoner, fi nns inga 
utbildade skyddsombud och medvetenheten om 
de krav man kan ställa på en byggarbetsplats i 
Sverige 2011 är mycket låg. 

En LO-rapport från förra sommaren visar 
också stora problem med arbetsmiljön hos de ut-
ländska företag som tar stora entreprenader på 
infrastrukturprojekt, som Norra Länken och Ci-
tybanan i Stockholm och Citytunneln i Malmö. 
Det är betydligt fl er arbetsplatsolyckor på dessa 
arbetsplatser än genomsnittet för svenska företag. 

Men olyckor med dödlig utgång, eller allvarliga 
skador, är minst lika vanliga på de stora arbetsplat-
serna och företagen där det fi nns både skyddsom-
bud och någon form av arbetsmiljöplan. Många 
företag och arbetsplatser får större krav på kortare 
ledtider och snabbare tempo blir allt vanligare, vil-
ket leder till stress och dålig säkerhet.

- Arbetsmiljön och säkerhetskunskapen måste 
bli bättre hos många arbetsgivare. Men även hos 
arbetstagarna, det gäller inte minst riskbedöm-
ningar och systematiskt arbetsmiljöarbete, säger 
Christian Bengtzelius. 

Byggettans ordförande skulle vilja att det fanns 
en obligatorisk arbetsmiljöutbildning för samtliga 
i byggbranschen, inte bara för skyddsombuden. 

- Det skulle göra att medvetenheten om riskerna 
skulle bli mycket större och förståelsen och statu-
sen för skyddsombuden skulle öka.

ö i höst?
Varje månad dör en byggnadsarbetare på sin arbetsplats. 
Det blir oftast inte några stora rubriker - utan det anses 
som något man får räkna med.
   Men på försommaren lyckades Byggnads och IF Metall 
sätta fokus på säkerheten genom att ha en tyst minut för 
att hedra dem som fått sätta livet till på jobbet. Då vakna-
de media och plötsligt kunde man läsa överallt om bygg-
nadsarbetarnas farliga arbetsmiljö.
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Alberto Soldevilla växte upp i 
Rågsved. Han hade inte någon 
lätt uppväxt i en tuff  miljö med 

mycket droger, och många av hans kam-
rater valde den vägen. 

- Jag har haft förmånen att få växa upp i 
ett mycket bra land, men rent krasst hade 
jag önskat att jag haft andra föräldrar. 
Båda var arbetskraftsinvandrare. Min 
pappa försvann tidigt och min mamma 
var inte mogen att bli mamma, berättar 
Alberto.

Som 17-åring gjorde han sin första 
utlandsresa. Han liftade ensam till Paris. 

- Det var i Paris jag blev intresserad 
och nyfi ken på livet. Paris och Frank-
rike tände mitt intresse för att resa. Jag 
tog reda på hur det fungerade. Sedan har 
nyfi kenheten och vetgirigheten på andra 
länder och andra kulturer eskalerat, sä-
ger han och visar upp sitt pass, fullmatat 
med stämplar från Sydafrika, Syrien, Li-
banon, Turkiet, Georgien, Azerbajdzjan, 

Ryssland, Kirgizistan, Kazakstan, Mex-
iko, Belize, Ukraina och många, många 
fl er platser. 

Idag bor Alberto i en hyresrätt i Bagar-
mossen. Han är singel och har en dotter 
på 20 år.

- Jag har varit rörmokare i tio år och 
jag är anställd på en jätteliten fi rma. Det 
fungerar bra. Jag arbetar in tid så att jag 
får möjlighet att göra det jag brinner för, 
att resa runt i världen. 

Alberto har inte bara rest i andra länder. 
Han har jobbat på Cypern och på Island 
och han har pluggat i Spanien och i Ryss-
land.

- Det fackliga arbetet är mycket intres-
sant. Jag är nyfi ken på hur den fackliga 
verksamheten fungerar i andra länder. 
När man kommer på besök får man oftast 
äkta, ärliga och raka svar, inte svar som är 
politiskt tillrättalagda. 

Alberto sitter i sektionsstyrelsen 
för 06  Johanneshov. Han tycker att Bygg-

Namn: Alberto 

Soldevilla

Ålder: 44 år

Yrke: VVS-montör

Bor: Hyresrätt i 

Bagarmossen

Familj: Dotter 20 år

Fritidsintressen: 

Att resa, har varit

i över 70 länder 

Fackliga uppdrag: 

Sektionsstyrelsen för 

06 Johanneshov

Rörmokaren Alberto Soldevilla har passet är fullt med 
stämplar. Att resa är hans liv och han har besökt fl er än 
70 länder. Hans mamma kommer från Finland och pappan 
är spanjor. Men det var inte föräldrarnas bakgrund som 
väckte hans internationella engagemang och resande.

Alberto har passet 
fullt med stämplar

Internationellt engagemang
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nads och hela fackföreningsrörelsen 
borde engagera sig mer i internationella 
frågor.

- Vi förlorade Lavaldomen. Framförallt 
i södra Sverige har man stora problem 
med osund konkurrens. Nu när de inter-
nationella frågorna är högst på dagord-
ningen och när hoten blir allt större – ja, 

då monterar fackförenings-
rörelsen ner det interna-
tionella engagemanget. På 
1970-talet, när det inte fanns 
någon hotbild, då var engage-
manget hur stort som helst. Tror 
Byggnads att problemen försvinner av 
sig själva?

Alberto Soldevilla 

har ett stort intresse 

för andra länder 

och kulturer. Han 

älskar att resa och 

tycker att  hela 

fackföreningsrörel-

sen borde engagera 

sig mer i internatio-

nella frågor.

-
Tror 
vinner av 

” Jag arbetar in tid 

så att jag får möjlighet 

att göra det jag brinner för, 

att resa runt i världen.”
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Glashusen 
förändrar staden

På bygget

De monterar stora tunga glasrutor i 
en stålram på 100 meters höjd. Pro-
jektet är Victoria Tower i Kista, Stock-

holms högsta byggnad efter Kaknästornet. Det blå-
ser ständigt en hård vind när glaset lyfts med kran 
och montören tar emot på våningskanten. Utan 
skyddsräcke, men iförd skyddssele. 

– Lite otrevligt kan det vara när det blåser mycket. 
Men man litar på skyddsselen och vänjer sig vid job-
bet, säger Mikael Frost, montör på Skandinaviska 
Glassystem. 

Vi tog oss till det senaste glasprojektet – Scandics 
nya hotell Victoria Tower vid Kistamässan. Det är 
inte bara ett glashus utan blir Stockolms näst högsta 
byggnad. Högst efter Kaknästornet.

Vi stiger in i bygghissen som ska föra oss förbi 
33 våningar och släppa av oss 120 meter högre upp.

Det är Skandinaviska Glassystem (SGS) som har 
glasentreprenaden på Victoria Tower. Totalentre-
prenör är som på så många andra ställen i Stock-
holm just nu Peab. Kontraktsumman är på 600 
miljoner kr.

Byggstarten ägde rum i november 2009 och den 
15 september i år är det invigning.

Victoria Tower ska inrymma 300 hotellrum och 
cirka 5 000 kvm kontorsyta. Och så självklart en 
restaurang och skybar högst upp.

Nu är det försommar och arbetena pågår för fullt. 
Det är över 20 grader i luften och vindstilla när vi 
kliver in i bygghissen som ska föra oss högst upp 
där man gjuter de sista delarna av hisschakten. Det 
första man slås av när vi kliver ur hissen är den 
fantastiska utsikten. Magnifi k. Det andra är att det 
blåser så att man nästan behöver ta spjärn för att 
hålla sig upprätt. 

- Här uppe blåser det alltid och vindarna är 
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Vi ser ett nytt inslag i stadsmiljön. Glashusen. 
Ofta i utmanande ny och originell arkitektur. 
Glashusen skapar debatt. Man är för eller emot. 
     En sak är säker; i takt med att glaset som 
byggmaterial blir allt mer förfi nat kommer 
användningen att öka. En byggnadsarbetares 
vardag kommer i framtiden att innehålla 
ännu mer glas. 
     Vi besöker glashuset Victoria Tower i Kista, 
Stockholms näst högsta byggnad.

Här sker sista gjutningen av hisschaktet högst 

upp i Victoria Tower, vid Kistamässan. 

Hotellet, som är designat av Wingårdhs 

Arkitektkontor, har en glasfasad som är tänkt 

att glittra i kvällsbelysning.
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”Konstigt nog 

är det ingen skillnad att jobba 

på 50 meters höjd än på 100 meter. 

Det blir på något sätt inte 

högre när man kommit 

över 50 meter.”

ojämna. Det innebär att 
vi måste ta hänsyn till 

vinden när vi lyfter upp 
materialet med kranen, sä-

ger John Sillberg från SGS. 

Bygget av Victoria Tower ställer extrema krav 
på noggrannhet. Hela fasaden täcks av glasskivor 
i olika färgnyanser. Glaset tillverkas och monte-
ras i ram vid fabriken i Lysekil. Varje glasmodul 
är unik. Det handlar om över 1 000 moduler med 

olika format. 
Vid monteringen lyfts hela glas-

modulen upp med kran för att 
sättas på plats. Här gäller att 

den passar exakt.
Bill Johansson, huvud-

skyddsombud på byg-
get, svarar blixtsnabbt på 

frågan vad som är svårast att 
hantera vid ett sådant här bygge.

- Fallskyddet. Det är det absolut vikti-
gaste, särskilt nu när vi kommit upp så högt. Det 
vanliga är att det blåser 10-12 meter i sekunden där 
uppe. Men vi har mätt upp till 28 meter per sekund. 
Fast då går det förstås inte att jobba. 

Och på frågan om olyckor säger han: 
- Nej vi har inte haft några allvarliga olycksfall. 

Men en farlig incident då en balk som vägde 600 
kg ramlade ner.

En bra skyddsorganisation är naturligtvis viktig 
på den här typen av projekt och här fi nns skydds-
ombud för fl era olika yrkesgrupper.

Mikael Frost från Älvdalen är en av de tolv 
glasmontörerna från SGS. Han har varit i yrket sju 
år och säger att det blir en vanesak att arbeta på hög 
höjd. Man lär sig att lita på skyddsanordningarna.

Hur känns det då att stå på kanten av en våning 
100 meter upp i luften utan skyddsräcke framför 
och bara fäst i en skyddssele?

- Det är okej, men det kan vara otrevligt också. 
Riskmomentet är självklart vinden som ställer till 
det ibland och att man då tappar någonting när man 
håller på att montera, säger han. Konstigt nog är 
det ingen skillnad att jobba på 50 meters höjd än på 
100 meter. Det blir på något sätt inte högre när man 
kommit över 50 meter.

Bill Johansson, huvudskyddsombudet, går runt 
två gånger om dagen och inspekterar läget. 

- För fönstermontörerna är risken som störst när 
de tar bort skyddsräckena och gör själva monte-
ringen. Då är det oerhört viktigt att man skärmar 
av det område man arbetar inom så ingen annan 
ramlar ner. Det får jag tjata om varje dag, säger han.

Men det måste vara kul att få vara med om ett så-
dant här spektakulärt bygge?

- Självklart. Men jag har ingen längtan till ytter-
ligare ett. Två vargavintrar gör att jag känner mig 
rätt nöjd, säger han med ett snett leende.

v
ma

ger Joh

”Det vanliga är 

att det blåser 10-12 meter i 

sekunden där uppe. Men vi har 

mätt upp till 28 meter per sekund. 

Fast då går det förstås 

inte att jobba.”

Utsikten är magnifi k från Victoria Tower i Kista, 
men den hårda vinden är ett riskmoment.
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Lisa Ledin bor tillsammans med sam-
bon i Fredhäll. För ett år sedan gick hon 
ut bygglinjen på Tekniska gymnasiet i 

Södertälje.
- Jag bodde med min pappa i Sö-

dertälje när jag valde linje 
och då blev det Teknis-
ka gymnasiet, berättar 
hon när vi ses på Dip-
arts bygge på Kungs-
holmen.

- Min pappa är svetsare så det 
där med att bygga har jag alltid tyckt varit intres-
sant. Först tänkte jag visserligen gå hotell- och 
restauranglinjen, men när jag tog reda på lite mer 
om arbetsförhållanden och lön så insåg jag att det 
inte var något för mig, säger Lisa Ledin.

I ett drygt år har Lisa nu gått som lärling på Di-

part. Men redan under gymnasietiden så prak-
tiserade hon på företaget. Hon hade bra betyg 
i skolan och fi ck bland annat två stipendier, så 
det var inte så svårt för Lisa att få praktikplats. 

Vilket många andra elever får känna av.

- Jag trivs jättebra på före-
taget. Jag har ju praktiserat 
på andra företag och kan säga 

att det är stor skillnad. På ett 
ställe där jag var tog det över en 

månad innan de började säga god mor-
gon, berättar hon.

Varför är det så, tror du?
- Jag vet inte. Kanske för att det är så få kvinnor i 

byggbranschen. Vi måste bli fl er. Då tror jag också 
att attityden från killarna blir mycket bättre, säger 
Lisa.

Lisa Ledin är 20 år 

och ska bli betong-

arbetare. Hon har gått 

ut bygglinjen och är 

lärling på Dipart. 

Lisa är fullbetald 

om cirka två år, som 

lärling tjänar hon 

75 procent. Det är bra 

betalt, tycker hon.

Betong är kul
Ung i facket

p pp
inje 

e så det

g

a
stä

månad in

” Vi 
måste bli fl er 

kvinnor i byggbranschen. 
Då tror jag också att attityden 

från killarna blir mycket 
bättre”

Betong är kul 
och det var 
betongarbeta-
re jag ville bli. 
Uttalandet är 
överraskande 
när det kom-
mer från en 
tjej i tjugoårs-
åldern. 
     Men när 
man har sam-
talat med 
Lisa Ledin en 
stund så tyck-
er man inte 
alls att det 
är konstigt. 
Det är klart 
att unga tjejer 
kan bli be-
tongarbetare.
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Lisa Ledin hade bra betyg i 

skolan så det var inte svårt 

för henne att få praktikplatser. 

Men det är stor skillnad mellan 

hur hon blivit bemött som tjej 

- på ett ställe tog det över en 

månad innan de började säga 

god morgon.
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Nu är snart hela området i och 
kring det gamla mentalsjukhu-
set Långbro omvandlat till ett 

modernt bostadsområde. Arbetena har 
pågått i över sju år och det har inneburit 
både helt nybyggda bostäder, som upp-
rustning av de gamla institutionsbygg-
naderna.

Bland det sista som nu färdigställs är 28 
småhus/radhus i JM:s regi. Arbetet har 
pågått sedan augusti förra året och beräk-
nas vara infl yttningsklart i höst. 

Vi besöker arbetsplatsen för att bland 
annat träff a Manhal Daoud, irakier som 
kom till Sverige i slutet av 1990-talet och 
som sedan 2004 arbetat som byggnads-
arbetare hos JM,  eller något av deras dot-

terföretag.

Manhal är snick-
are. Under nästan 
alla sina yrkesår i 
Sverige och på JM 

har han arbetat till-
sammans med Jimmy 

Gerestav. 
- Det här är min bästa jobbar-

kompis, säger Manhal när Jimmy kommer 
upp på övervåningen med en ny förpack-
ning skruv. Jimmy nickar och instämmer. 
De två håller på att montera innertaket.

För Jimmy har det under det senaste 
halvåret mest handlat om just montering 
av innertak. Manhal har, förutom inner-
taken, också monterat lister och en del 
andra detaljer.

Det är ett tungt jobb att montera inner-
tak av gipsplattor. På en övervåning som 
den som de just nu färdigställer går det 
åt cirka 5 000 gipsskruv. Skruvdragaren 
som de använder väger ungefär två kilo. 
Det innebär att 10 000 kilo ska hållas över 
axlarna varje gång ett innertak ska mon-
teras. Med 28 småhus i två plan så blir det 
en himla massa kilo.

Får du inte ont i axlarna? Frågan går till 
Jimmy.

- Nej inte ännu, svarar Jimmy och till-
lägger med ett skratt:

- Kanske när jag är lika gammal som 
Manhal. Jimmy är 30 år och Manhal tio 
år äldre.

Patrick Kingström är lagbas på JM 
och har varit i företaget i 15 år, med ett kor-
tare avbrott när han drev eget. I laget vid 
Långbro basar han över nästan 20 man. 
Han har varit på bygget i Långbro sedan 
augusti förra året.

Vi går in i ett av de 28 småhusen och Pa-
trick visar runt. Betongplattan gjordes på 
plats under hösten, men sedan är det mest 

Många invandrare som kommer till Sverige har svårt att få ett arbete. 
Trots att de många gånger har en ordentlig utbildning. Manhal Daoud var 
snickare i hemlandet Irak och gav sig sjutton på att fortsätta med det i sitt 
nya hemland Sverige. Och han lyckades.

Manhal lyckades 
fortsätta med sitt gamla 
yrke i sitt nya hemland

terföretag.

a

h
sa

Geres
- Det här ä

” Från 
första dagen var 

jag med i facket. Det är 
viktigt att vara 

med.”

På bygget

Manhal Daoud kom 

till Sverige från Irak 

för 23 år sedan. Han 

var snickare i hem-

landet och skaff ade 

sig svenskt yrkesbevis 

för att kunna fortsätta 

inom yrket. Han har 

jobbat på JM sedan 

2004 och trivs bra.

   Byggtekniken skiljer 

sig ganska mycket mel-

lan de båda länderna, 

i Irak använder man 

mycket mer sten.



Byggettan nr 3 2011 13

monteringsarbeten. Husen är på mellan 
120 och 140 kvadrat och i två plan.

- Jag brukar säga att vi klarar av två hus 
i veckan. Så tempot är det inget fel på, sä-
ger Patrick.

Åter till Manhal Daoud som berättar 
om hur han hamnade på JM.

Han kom till Sverige från Irak 1998. Det 
tog drygt två år för honom att få uppe- 
hållstillstånd. Under den tiden skaff ade 

han sig på egen hand praktik i en tobaks-
aff är. Och så läste han svenska för invand-
rare.

- Jag arbetade som snickare i Irak så jag 
sa till min kontaktperson i Nacka kom-
mun, där jag bodde, att jag ville fortsätta 
som byggnadsarbetare. Han kontaktade 
arbetsförmedlingen som hjälpte mig söka 
till en 13 veckors utbildning till byggnads-
arbetare.

Första gången han sökte var det väldigt 

många sökande, så han kom inte in. 
- Men jag sökte igen och då kom jag in, 

berättar Mahal.
Men det var ändå inte helt klart att han 

skulle få sin svenska utbildning. Efter ett 
par veckor på kursen blev det prov för att 
se vilka som passade för yrket. Manhal 
klarade provet och genomgick kursen.

Sedan fi ck du också svenskt yrkes-
bevis?

- Det var 2004. Jag hade då lyckats få 
alla mina papper från Irak, bland annat 
intyg på att jag arbetat som snickare där. 
När man fi ck se detta fi ck jag räkna mig 
tillgodo hälften av den tid jag arbetat som 
snickare i Irak. Och så fi ck jag mitt yrkes-
bevis, säger Manhal Daoud.

Under de år Manhal arbetat i Sverige 
har han varit arbetslös vid två tillfällen. 
Men alltid fått komma tillbaka till JM, där 
han trivs väldigt bra.

Fick du någon a-kassa när du var ar-
betslös? Var du med i facket? 

Manhal fäster blicken i mig och säger:
- Från första dagen var jag med i facket. 

Det är viktigt att vara med.

När Manhal kom till Sverige visste 
han ingenting om landet. Men han trivdes 
här. Efter att ha bott många år i Nacka har 
han nu fl yttat till Vällingby. 

- Det är bra i Vällingby. Det enda som 
är lite besvärligt är trafi ken på Drottning-
holmsvägen. Då får man försöka hitta an-
dra vägar om det blir för körigt, säger han.

Om Manhal har varit arbetslös några 
gånger sedan han kom till Sverige så kan 
antalet sjukdagar eller liknande räknas 
på ena handens fi ngrar.

- Jag har inte behövt stanna hemma 
särskilt många gånger. Det är jag glad för, 
säger han

Skiljer sig arbetet i Sverige från det han 
gjorde i Irak?

- Ja, ganska mycket. Det är olika tekni-
ker i länderna och i Irak använder man 
mycket mer sten när man bygger, säger 
Manhal Daoud, som lyckades fortsätta 
med sitt gamla yrke i sitt nya hemland.

När Manhal Daoud kom till Sverige 

i slutet på 1990-talet så visste han ingenting 

om sitt nya hemland. Men eftersom han var 

snickare ville han skaff a ett svenskt yrkes-

bevis, vilket han lyckades med. Han jobbar 

på JM och monterar innertak av gipsplattor 

i Långbro Park.
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En hel korg full 
med frukter är 
det första som 

möter en när man kliver 
in i byggboden vid hörnet 
Alströmergatan/Industri-
gatan på Kungsholmen. 
Jag ska träff a Niklas Net-
telbladt som är huvud-
skyddsombud på bygg-
företaget Dipart.

Ryktet säger att Dipart 
är ett lite annorlunda före-
tag som har ett stort socialt 
engagemang. 

- Det stämmer att Di-
part har ett socialt enga-
gemang. Både vad gäller 
inom företaget och det 
samarbete man har med 
olika organisationer utan-
för själva byggverksamhe-
ten, säger Niklas.

Och så berättar han 
om hur delar av persona-
len tillbringade en helg 
med att göra rent begag-
nade glasögon, som sedan 
delades ut till behövande på stadens härbärgen.

- Det här är en grej som jag verkligen tycker 
känns jättebra. Vi samarbetar med en organisa-
tion som heter Vision.nu och ser till att de som inte 
har råd får ett par ordentliga glasögon. Inga mel-
lanhänder utan direkt hjälp till dem som verkligen 
behöver den, berättar Niklas.

Företaget samarbetar också med andra hjälp-
organisationer och stödjer sedan ett antal år ung-
domsidrotten på olika sätt.

- Inom företaget märks nog det sociala engage-
manget mest på att vi har ett stort antal invandrare 
anställda och att företaget aktivt gått in och bedri-
vit svenskundervisning för dem som behövt bätt-
ra på svenska språket, berättar Niklas som också 
menar att byggbranschen i stort är lite trångsynt 
när det gäller att anställa invandrare. 

En kväll i veckan samlas ett antal ”elever” för 
att gnuggas i svenska språket tillsammans med en 
utbildad lärare i svenska för invandrare. 

o

Socialt ansvar
hos annorlunda byggföretag

På bygget

Finns det verk-
ligen bygg-
företag där 
personalen 
tillbringar en 
helg med att 
göra rent gamla 
glasögon till 
uteliggare? 
   Som anställer 
invandrare och 
ordnar svensk-
undervisning 
för dem och 
som jobbar för 
att öka antalet 
kvinnor i 
branschen? 
   Ja, Dipart är 
något så ovan-
ligt som ett 
byggföretag 
som tar socialt 
ansvar.

Byggettan nr 3 201114

 Företaget Dipart har ett socialt engagemang, 
både inom företaget och utanför själva bygg- 
verksamheten.
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Niklas Nettelbladt har varit på Dipart i princip 
hela sitt yrkesverksamma liv. Han är 35 år, bor i 
Norrtälje med sambo och två barn. 

- Jag är nog den som varit längst i företaget. 
Elva år har det blivit och under den tiden har fö-
retaget verkligen växt.

Dipart har runt 75 anställda och huvud-
kontoret fi nns i Nacka. Det började med att man 
renoverade och byggde balkonger och bytte 
fönster och har sedan utvecklats till att ta större 
byggprojekt.

Niklas har varit skyddsombud i ett år nu och 
han tycker att företaget sköter sig.

- Vi har ett bra skyddsarbete. Vill eller behö-
ver vi något för att öka säkerheten så får vi det. 
Uppstår det några arbetsmiljöproblem beror det 
nästan jämt på okunskap, tror Niklas.

Projektet de är på nu gäller att isolera en inner-
gård. Det ska vara i tre skikt. Cellplast, skydds-
betong och ytterlagret blir svart asfalt i olika ny-
anser. De är fyra som arbetar med isoleringen. 
Bland annat en ung kvinnlig lärling – Lisa Ledin 
(läs mer om henne på sidan 11).

- Det är också något som företaget står för, att 
försöka öka antalet kvinnor inom byggbran-
schen, säger Niklas, som är den som handleder 
Lisa.

Mats Hammarlund blev en 

av Byggnads kulturstipendiater i år 

och fi ck ett hedersstipendium på 10 000 kr.

”Priset inspirerar mig 
att komma ut mer i 
bodarna och läsa 

mina dikter.”

På Dipart har man tidlön. Fram till 2011 hade 
man ett slags bonussystem, men det avskaff ades 
främst därför att det slog för ojämnt. När man 
skulle lägga ut bonusen ingick bland 
annat ett omdöme från kunden.

- Och det vet man ju hur 
lätt det är att få in rättvisa 
omdömen. Det kan vara 
massor med ovidkom-
mande faktorer som på-
verkar det omdömet. Man 
kan ha gjort ett kanonjobb men 
blivit osams med någon på beställar-
sidan. Eller tvärtom. Så alla var överens om att 
skrota systemet. Nu har vi ett reviderat timlöne-
system, säger Niklas.

Är du lagbas här? Eller hur fungerar det?
- Också när det gäller organisationen har det 

skett en förändring. Jag är ansvarig på plats och 
för den dagliga driften här. Sen har vi fyra pro-
jektledare, varav en är min chef.

- Tidigare hade vi ett system med så kallade 
förstemän. Men det blev lite oklart så förstemän-
nen är borta nu, berättar Niklas Nettelbladt, som 
när isoleringsprojektet på Kungsholmen är klart 
drar till Mariatorget på Södermalm för att reno-
vera ett parkeringsgarage.

1

gick bland 
den.
r 

n
men 
å beställar-

” Det här 
är en grej som 

jag verkligen tycker 
känns jättebra.”

I diktens form

Döden ska oss
ständigt följa
genom livets 
vackra bölja
lurande i 
ljusan dag
väntande på
tidens lag

Mats Hammarlund 
diktar om ...

Döden passar på

Olyckan
vid takets kant
känns overklig 
i minnets lager
vännen som du mist
kunde klarat livet
om vi inte tagit
allt för givet

Säkerhet 
har alltid 
brister
livlina och krokar
hjälper ej 
vid fall från tak
om man ej fäster
fast därbak
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Medlemsmöte 13 september
Sektion 01, Bromma, Västerort, Kista och Ekerö

Tema Byggnads nya avgiftssystem. Gäst är 
 Niklas Rengen, Byggnads ekonomichef

Plats  Scandic hotel, Bromma

Tid  16.30 Pyttipanna serveras

Sektion 07, Märsta, Upplands Väsby och Sigtuna

Tema Byggandet i Sigtuna kommun. 
 Gäst är Bosse Andersson, kommunalråd

Plats  Cabinen, Stockholmsvägen 25, Märsta

Tid  17.00

Sektion 02, Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Tema ”Komma hem levande” – arbetsmiljö.   
 Arbetsplatsorganisationen ”De goda exemplen”

Plats  Nynäshamns Folkets hus 

Tid  17.30            

Sektion 08, Nacka och Värmdö

Tema Byggnads nya organisation

Plats  Boo Folkets hus, Orminge centrum

Tid  17.00

Sektion 03, Huddinge, Botkyrka och Salem

Tema Försäkringar. Vi diskuterar medlemmens  
 nytta av avtals- och medlemsförsäkringar.

Plats  ABF, Kommunalvägen 26, Huddinge

Tid  18.00

Sektion 09, Solna, Sundbyberg och Sollentuna

Tema Byggnads nya organisation

Plats  Konferens Vimpeln, (Byggettan) 
 Skytteholmsvägen 2, Solna

Tid  17.00

Sektion 04, Södertälje, Nykvarn och Gnesta

Tema Nybyggnation i Södertälje. Gäst är Staff an  
 Norberg, ordförande stadsbyggnadsnämnden

Plats  Stadshuset, Södertälje

Tid  17.30

Sektion 10, Stockholm, Hägersten, Lidingö,

                     Skärholmen och Älvsjö

Tema Avstämning av Byggnads nya organisation.  
 Gäst är Roger Johansson, Byggettans vice  
 ordförande

Plats  Medborgarhuset, Hägerstensåsen

Tid  17.00
Sektion 05, Järfälla, Upplands Bro och 

                     mot Enköping

Tema Byggnads nya organisation

Plats  Konferens Vimpeln (Byggettan) 
 Skytteholmsvägen 2, Solna

Tid  17.00   

Sektion 11, Täby, Danderyd, Vallentuna, 

                     Österåker och Vaxholm

Tema Byggnads nya organisation

Plats  Scandic hotel, Näsbyvägen 4, Täby

Tid  17.00

Sektion 06, Johanneshov, Farsta, Skarpnäck     

                     och Skogås 

Tema Byggnation och infrastruktur i vårt närområde

Plats  Farsta Gård 

Tid  17.30

Sektion 12, Gotland

Tema  Nomineringar till Byggnads avtalsråd

Plats  Gokartbanan Visby  

Tid  17.30  


