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Christian kommenterar

Tillsammans tar vi 
tillbaka förlorad mark

Det började med att Stefan Löfven val-
des till partiordförande för Socialde-
mokraterna. En fackföreningsmän-

niska på den posten för första gången - äntligen 
börjar det kännas som att vi kan ha lite mer hopp 
om att fackföreningarnas krav ska tas på allvar 
och att Socialdemokratin kan styra mot en poli-

tik som lockar våra medlemmar! Ste-
fan Löfven utstrålar ett 

lugn och en trygghet 
som är precis vad 
vi behöver efter 
den stormiga tid 

som varit. 

Sedan har jag varit på LO-kongressen och 
valt en helt ny ledning för LO, med Karl-Petter 
Thorwaldsson som ordförande och där vår 
alldeles egen Torbjörn Johansson (tidigare av-
talssekreterare i Byggnads) valdes till avtals-
sekreterare. 

Torbjörn blir den som har huvudansvar för 
samordningen mellan LO-förbunden inför 
nästa avtalsrörelse, en avtalsrörelse där vårt 
eget byggavtal är det första som löper ut den 28 
februari. 

Förväntningarna på Torbjörn och Karl-
Petter tillsammans med Tobias Baudin och 
Ingela Edlund (som blev valda till förste vice 

ordförande respektive andre vice ordförande i 
LO) är väldigt högt ställda. Jag förväntar mig att 
LO återigen ska bli en part att räkna med både 
på arbetsmarknaden och i politiken!

Slutligen så har även Byggnads haft sin 
extrakongress där förbundsordförande Hans 
Tilly lämnade Byggnads för att gå i pension och 
Byggettans tidigare ordförande, Johan Lind-
holm, enhälligt valdes till ny ordförande! 

Tillsammans med Lars Hildingsson, Tor-
björn Hagelin och Patrik Östberg kommer för-
bundet nu att kraftfullt ta itu med våra vikande 
medlemssiff ror för att återigen göra oss till den 
starka part på byggarbetsmarknaden som gjort 
att vi varit så framgångsrika i kampen för våra 
medlemmar!

Själv kommer jag att få vara en del av allt det 
här bland annat genom det förtroende ni  med-
lemmar givit mig, inte bara som ordförande för 
Byggnads Stockholm-Gotland utan också som 
en del av den nya förbundsstyrelsen - dit ni no-
minerat och valt mig! 

Jag känner en väldigt stor tillförsikt inför 
framtiden och tror verkligen på svensk fack-
föreningsrörelse och den Svenska modellen. 
Tillsammans ska vi nu ta tillbaka förlorad 
mark!

fan Löfven utstrålar ett 
lugn och en trygghet 

som varit. 

”Jag 
känner en 

väldigt stor tillförsikt 
inför framtiden.”
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Aktuellt

Fortfarande ligger byggsektorn högt 
i olycksfallsstatistiken. Perioden 2008-
2011 inträffade drygt en dödsolycka i 

månaden. 50 personer inom byggsektorn fick 
sätta livet till. Av de närmare 6 000 byggnads-
arbetare, som drabbades av en allvarlig olycka 
under samma period (mer än 14 dagars sjukfrån-
varo), var tolv procent 24 år eller yngre.

Bristfälliga arbetsmiljökunskaper under yr-
kesutbildning och praktik kan vara en bidra-
gande orsak till att unga är överrepresenterade 
i olycksfallsstatistiken. Nästan samtliga av de 
hundra skolor som hittills besökts behöver för-
bättra sin undervisning.

Med den nationella tillsynen som fortsätter un-
der hösten 2012 tar Arbetsmiljöverket ett samlat 
grepp om arbetsmiljöarbetet inom byggsektorn. 

Alla delar av byggkedjan finns med, från yrkes-
utbildning, projektering till etablerade byggar-
betsplatser.

Inspektionerna har genomförts hos mindre 
byggföretag med upp till 20 anställda. Besöken 
har oftast skett ute på byggarbetsplatsen. Två av 
tre mindre byggföretag behöver förbättra sina 
kunskaper visar inspektionerna.

− Många saknar helt enkelt ett fungerande 
arbetsmiljöarbete - gör saker först och tänker 
sedan. De skyddar sig inte mot riskerna för fall, 
som kan få förödande konsekvenser. Och de har 
dålig koll på problem som ligger bakom vanliga 
arbetssjukdomar som damm, buller och inte 
minst tunga lyft och dåliga arbetsställningar, 
säger Håkan Olsson, avdelningschef på Arbets-
miljöverket.  

Två av tre mindre byggföretag 
har dålig koll på arbetsmiljön
Två av tre av byggföretag med upp till 20 anställda har dåliga kunskaper 
om arbetsmiljöriskerna. Det visar Arbetsmiljöverkets nationella tillsyns-
program, som sedan ett år genomförs inom byggbranschen. 

Skyddsombudet fyller 100 år!
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Antalet byggföretag har nästan fördubb-
lats de senaste fem åren, men Arbets- 
miljöverket har inte fått anslag till fl er 
inspektörer. Tvärtom har anslagen 
minskat och inspektörerna blivit färre.

Byggnads har länge kritiserat reger-
ingen för att ha dragit ner på anslagen 
till Arbetsmiljöverket. Nerdragningen 

har gjort att inspektionerna minskat. Byggnads 
menar att färre inspektioner försvårar arbetet 
för en bättre arbetsmiljö i en hårt olycksdrab-
bad bransch. Färre inspektioner är därmed ett 
hot mot att fl er byggnadsarbetare riskerar att 
förolyckas.

Enligt arbetsmiljöverkets chef Mikael Sjöberg 
är de färre inspektionerna en logisk konsekvens 
av att verket fått minskade anslag.

– Drar man ner anslaget får man färre medar-
betare som kan göra inspektioner, menar han.

Byggnads kommer att fortsätta driva på reger-
ingen för mer resurser till Arbetsmiljöverket och 
även kräva att det fi nns ett klart huvudmanna-
ansvar vid upphandlingar av byggprojekten. 
Sveriges Byggindustrier menar att det är attity-
den på arbetsplatsen som måste förändras.

- Man blir ganska rädd ibland när man ser 
vissa entreprenörer som gör mindre jobb i en 
bostadsrättsförening. Man använder ingen 
hjälm, man har inte rätt skyddsutrustning, man 
handhar verktyg på ett felaktigt sätt, säger Ola 
Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier till Da-
gens Eko.

- Vi vill att Arbetsmiljöverket förstärker kon-
trollen på arbetsplatsen så att man har en löpan-
de kontroll och får hjälp med det här, säger han.

Risk för fl er olyckor
med färre inspektioner

Skyddsombudet fyller 100 år!
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I år är det 100 år sedan vi i Sverige fick 
skyddsombud på arbetsplatserna. 1912 an-
tog riksdagen en ny och förstärkt arbetar-
skyddslag, där arbetstagarna fick rätt att 
utse skyddsombud.

Till att börja med handlade det bara om att utse 
skyddsombud inom delar av den privata sektorn, 
men beslutet lade grunden till dagens moderna 
arbetsmiljölagstiftning. Denna första arbetar-
skyddslag hade som sin främsta uppgift att före-
bygga olycksfallen på arbetsplatserna.

De första skyddsombuden var inte knutna till 
fackliga organisationer. Den kopplingen kom först 
mot slutet av 1930-talet. Ett krav var emellertid att 
det var de enskilda arbetstagarna och inte facket 
som skulle utse. Dessutom var det en myndighet 
som slutligen skulle godkänna skyddsombuden. 
Att det var de enskilda arbetarna som skulle välja 
och inte facket berodde på att arbetsgivarna mot-
satt sig att facket hade beslutanderätt.

1938 togs detta krav bort och då ökade antalet 
skyddsombud från 1 000 till 4 000.

1949 fick facket rätt att utse regionala skydds-
ombud i vissa branscher, som byggnadsindustrin.

1964 fick även offentligt anställda rätt att utse 
skyddsombud.

Drygt tio år senare – 1977 - stärktes skydds-
ombudens ställning och fick rätt att delta vid 
planering, anordningar och arbetsmetoder. Nu 

En bonus att få 
jobba heltid med 

arbetsmiljön  

fick också skyddsombuden rätt att utföra sina 
uppgifter på betald arbetstid och man fick rätt att 
stoppa farliga arbeten i väntan på yrkesinspek-
tionens beslut.

Under 1970-talet kunde facket flytta fram sina 
positioner när det gällde arbetsmiljön. Detta tack 
vare politiska initiativ. Här är några exempel:

Resurserna för arbetsmiljöforskning byggdes 
ut. Stora resurser för utbildning av skyddsombu-
den och Arbetarskyddsfonden bildas.

Under 1980-talet fortsatte satsningarna på 
arbetsmiljöfrågor. Nu var det bland annat de ke-
miska frågorna som stod i centrum. En särskild 
myndighet för dessa frågor, Kemikalieinspektio-
nen, inrättades.

Under 1990-talet kom de första lite mindre 
nedprioriteringarna av arbetsmiljöfrågorna. 
Bland annat upphörde det statliga stödet till fö-
retagshälsovården och Arbetslivsfonden lades 
ner liksom Arbetslivscentrum.

Under detta decennium lämnade arbetsgivar-
sidan successivt samtliga styrelser i olika organ 
inom arbetsmiljöområdet.

Denna negativa utveckling har förstärkts under 
2000-talet genom att Arbetslivsinstitutet läggs 
ner. Det statliga bidraget till funktionsutbildning 
av bland annat skyddsombud avskaffas. Arbets-
miljöverkets resurser minskar och pengarna till 
arbetsmiljöutbildningar skärs ner kraftigt.

En hundraårings historia
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Lasse Jonsson på NVS är något av en facklig veteran.  
Att han nu vid 57 års ålder fick chansen att på heltid jobba  
med det han tycker är väldigt viktigt – arbetsmiljöfrågor –  
tar han som en bonus. Dessutom tycker han att skyddsfrågorna tas  
på allra största allvar vid bygget av Nya Karolinska.
     - Det är nästan så man skulle kunna ha det här projektet som  
visningsobjekt när det gäller bra skyddsarbete, säger han.
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Vid Nya Karolinska har NVS cirka 35 
man, om man räknar både arbetare 
och tjänstemän. NVS är ett av Nordens 

ledande installationsföretag och en av de större 
underentreprenörerna på bygget.

Lasse Jonsson har varit på heltid på Nya Karo-
linska sen årsskiftet. Han är huvud-

skyddsombud för de anställda 
från NVS. Men han arbetar 
också med andra frågor. 

Hur ser en vanlig vecka ut 
på jobbet?
- En gång i veckan går vi 

skyddsrond. Då är alla underentre-
prenörer och representanter för Skanska 

med. Efter skyddsronden fi nns det vanligtvis något 
som ska åtgärdas. Inga stora grejer, men det ska 
göras och det brukar jag ta itu med dagen efter. Mitt 
intryck så här efter knappt ett halvår är att det är 
väldigt bra ordning på det här bygget. Nästan lika 
snyggt som i köket hemma, säger han med glimten 
i ögat.

En dag i veckan jobbar Lasse med kemikalielis-
tan. Där fi nns de kemiska ämnen som är godkända 
för användning på arbetsplatsen. Den ska uppda-
teras och ny information som kommit ska ut till 

de anställda. Det kan gälla hur man ska använda 
kemikalierna och vilka skyddsanordningar som 
ska användas. 

En annan uppgift som ligger på Lasse är att göra 
riskanalyser för kommande arbetsuppgifter och 
att vara med och planera dessa så att riskerna mi-
nimeras.

Förutom skyddsronden, då även arbetsgivaren 
är med, har skyddsombuden på Nya Karolinska 
egna möten där man stöter och blöter eventuella 
frågor och problem som kommit fram.

Ett av skyddsombuden på Skanska är Anders 
Lund. Också han på heltid.

- Två gånger i månaden har vi genomgång av den 
så kallade verktygslådan. Då går vi igenom om det 
har tillkommit något i skyddsarbetet. Som nya reg-
ler.  Och det gäller både arbetsmiljön som sådan och 
arbetstiderna.

Anders Lund kör också morgongympa med ar-
betskamraterna.

- 06.35 kör vi igång varje morgon. Det blir en 
kvart med ordentlig uppmjukning av kroppen. 
Därefter fem minuters briefi ng om vad som står 
på göralistan för dagen, berättar Anders.

Anders Lund berättar också att Skanska infört 
högre krav på vissa arbetsmoment än vad som 

linska sen årsskiftet. Han är huvud-
skyddsombud för de anställda 

skyddsrond. Då är alla underentre-

”Mitt 
intryck så här efter 

knappt ett halvår är att det är 
väldigt bra ordning på det här 

bygget. Nästan lika snyggt 
som i köket hemma.”

Lasse Jonsson, NVS, och Anders Lund, Skanska, jobbar båda på heltid med arbetsmiljöfrågor på bygget av Nya Karolinska.
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egentligen krävs. Till exempel har alla 
kranförare fått särskild utbildning och 
de som är uttagna som slingers – perso-
ner som kopplar materialet på marken 
åt kranföraren – har dessutom special-
utbildning.

- Det är bara dessa personer som får 
koppla. Inga andra. Därmed har man 
minimerat ett riskmoment, säger An-
ders Lund.

Har ni inga problem här på arbets-
platsen då?

- Jag tycker det är lite knepigt med 
engelskan. Kanske inte språket men 
den engelska traditionen är lite annor-
lunda än vårt svenska sätt att arbeta 
med skyddsfrågorna. Man har med 
sig skyddsfrågorna i produktionen på 
ett annat sätt än vad vi har. Bra eller då-

ligt? Annorlunda ja – men engelsmännen är minst 
lika bra som vi på arbetarskyddet, säger Anders 
Lund.

Om Lasse Jonsson ska ta det största problemet på 
den här arbetsplatsen så är det logistiken; att det är 
så mycket folk, maskiner och material på en så liten 
yta. Och så är det svårt för dem som är bilpendlare 
att hitta parkeringsplatser i närheten av bygget, 
säger han.

Vad är då ett bra skydd? Hur får man till det på 
arbetsplatsen?

- Helt avgörande är företagsledningens och ar-
betsledningens inställning. Ett bra skydd för oss 
arbetare innebär att arbetsgivaren måste vara be-
redd att betala för det, säger Lasse Jonsson.

Lasse Jonsson sammanfattar skyddsombu-
dens förändrade arbetssätt under de 20 år han kan 
överblicka:

- Då släckte skyddsombuden bildligt talat 
bränder. I dag är vi med från början. Arbets-
givaren har insett betydelsen av detta. Problemet 
är när det är renodlade byggledningsföretag som 
sitter i toppen. Då brister det i ansvarskedjan. 
Så mycket som möjligt skyfflas bakåt och nedåt i 
ansvarskedjan. Och det håller inte. Anders Lund 
nickar och håller med:

- Dessutom tycker jag att man som skyddsombud 
möts av en helt annan respekt idag än för några år 
sedan.

Att vara lagbas har stora likheter med att vara tränare 
för ett fotbollslag. Det gäller att få laget att fungera ihop 
på ett bra sätt. Det säger Kari Lappalainen lagbas och 
huvudskyddsombud på Peab. De senaste tre åren har 
Kari haft sin arbetsplats på Steningehöjden – den nya 
stadsdelen som växer fram mellan Sigtuna och Märsta.

Mitt ute i skogen i markerna kring Steninge slott i Sigtuna kom-
mun växer en helt ny stadsdel fram - Steningehöjden. Cirka 900 
bostäder i småhus och flerbostadshus ska det bli. Därtill ett 

centrum med skola, daghem, idrottshall, park och viss kommersiell service. 
- Att vara med och bygga upp en helt ny stadsdel mitt ute i skogen 

känns kul, säger Kari Lappalainen.
Steningehöjden kallas också för trädgårdsstaden. I det här fallet inne-

bär det att det kommer att vara en stor andel småhus men också parhus, 
radhus och en del flerbostadshus. Och mycket grönytor.

Allt ska inordnas på stadsmässigt sätt. Hur då kan man undra?  
Jo, genom att man planerar och lägger gator, torg och andra offentliga 
platser på ett sätt som sker i en stad. Men en stad innehåller ju också mer 
än bostäder. Så och i Steningehöjden. En skola med sporthall, daghem, 
park och butiker kommer att bidra till stadskänslan. Och allt ska byg-
gas av Peab – vilket är ganska unikt. Men så är det också Peabs största 
projekt när det gäller villor och radhus.

Kari Lappalainen guidar oss runt i den etapp som senast blivit klar. 
Han är inte bara lagbas utan också huvudskyddsombud och sitter med 
i MB-gruppen. Sett ur arbetsmiljösynpunkt är Steningehöjden ett bra 
byggprojekt. 

- Ja det kan man väl säga. Inga större tillbud och en olycka på nästan tre 
år. I år gör också Peab en extra satsning på skyddsreglerna, berättar Kari, 
som varit skyddsombud i tio år.

Trädgårdsstad 
växer fram i skogen

Kari Lappalainen tycker att  
Steningehöjden är ett bra  
byggprojekt, sett ur arbets- 
miljösynpunkt.

På bygget
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På Gotland

Namn: John Aspendal.

Ålder: 40 år.

Bor: Hus i Visby. 

Familj: Sambo och deras 
barn Olivia 8, Melvin 4 
och Vilmer 1.

Aktuell: Ombudsman 
på Gotland.

Bakgrund: 1989 började 
John som plåtslagare på 
Karlssons plåtslageri. 
Företaget köptes upp av 
Gardells plåtslageri där 
han jobbade till 2011, 
då han fi ck frågan om att 
börja på Byggettan.

Varför ombudsman: 
John vill vara med och 
påverka, inte bara avtalen 
utan även attityder hos med-
lemmarna och hur facket 
ska arbeta i framtiden.

Fritid: Sportdyker så 
mycket som möjligt. Är även 
dykinstruktör och ”försöker 
ge andra möjlighet att upp-
leva den fantastiska värld 
som för de fl esta människor 
förblir dold”.

Bäst med Gotland: 
John gillar lugnet när 
sommarsäsongen är slut. 
”Det är ännu soliga dagar 
och varmt i vattnet men du 
har ön mer eller mindre för 
dig själv”.  

John Aspendal är ombudsman på Gotland. 
Som sådan också ganska ny. Han går fortfa-
rande viss utbildning.

 - Snart ett och ett halvt år har jag arbetat som om-
budsman. Från början är jag plåtslagare och har 
jobbat som sådan i många år. Jag började som före-
tagslärling 1989 och fi ck också anställning direkt 
på ett plåtslageri här på ön, berättar han när vi är på 
väg mot ett av Peabs många projekt på Gotland – en 
ombyggnad och renovering innanför ringmuren. 
Peab har köpt ett helt kvarter för att bygga om tidi-
gare kontor till bostadsrätter. Projektet innehåller 
fyra byggetapper. Två är färdiga för infl yttning nu 
i juni och de följande två ska igång senare. 

- När är inte bestämt exakt för det har gått lite 
trögt med försäljningen av lägenheterna i de två 
första etapperna, berättar John Aspendal.

När vi kommer fram till byggarbetsplatsen för-
står man att detta är någonting alldeles extra att sät-
ta tänderna i. På en anslagstavla hänger en tidnings-
text som talar om att huset vi står i har anor bakåt i 
tiden till 1350-talet. Forskare som tagit prover från 
bjälklagret och analyserat dessa har konstaterat att 
de äldsta delarna av huset är över 650 år gammalt.

Fram till helt nyligen var det kommunen som 
huserade i kvarteret längs Sankt Hansgatan. Men 

lokalerna var inte särskilt lämpade för ändamålet 
och när det blev lokaler lediga i gamla regementet 
P18 så drog kommun dit och Peab köpte de gamla 
husen mitt i Visby.

Att bygga lägenheter innanför murarna i Visby 
är inte som vilket projekt som helst. Hansestaden 
Visby fi nns på Unescos världsarvslista och det 
fi nns noggranna regler uppsatta av Länsstyrel-
sen att följa. Därför använder sig Peab av en bygg-
nadsantikvarie i sitt arbete med att restaurera 
kvarteret Rådhuset.

Världskulturarvet är inget man tar lätt på på 
Gotland. Att bygga nya bostäder innanför murarna 
är därför ett både spännande och krävande projekt. 
En svårighet är de regler som fi nns, till exempel att 
man inte får bygga balkonger på de gamla husen. Man 
måste också vara väldigt försiktig så att inte kvarte-
rets ursprungliga karaktär förstörs.

Fasader och fönster får inte förändras och 
när man gräver under husen hittar man fort-
farande arkeologiska fynd. 

Jonas Gradelius är lagbas på bygget:
- Ja här är det inget prefabricerat precis. Allt 

byggs på plats och det krävs ständiga föränd-
ringar och speciallösningar. När det gäller att 
gräva i jorden har vi ständig kontakt med Läns-

På Gotland fungerar det
utan bemanningsföretag
På Gotland göre sig inte bemanningsföretag inom bygg-
sektorn besvär. Och det verkar inte som om någon saknar 
dem. I stället lånar företagen ut folk till varandra om 
det behövs. Det här fungerar utmärkt tycker både fack, 
arbetsgivare och anställda. Bättre yrkeskunskap, höjd 
säkerhet och mindre förslitningsskador. Så säger man 
på Gotland. 
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styrelsens utsedda arkitekt. Det händer faktiskt 
rätt ofta att vi stöter på benknotor och liknande. 
Och då blir det stopp och kontakt med arkitekten. 
Allt ska undersökas, berättar Jonas.

Ombyggnaden av kommunlokalerna i Visby 
har varit i gång i två år och ska förhoppningsvis 
fortsätta i ytterligare två år. 

- Som mest har vi varit 15 man här, men nu är 
vi bara fem kvar. De flesta har varit här, sedan 
vi drog igång med rivningen. Många i laget har 
varit med på flera olika moment - från rivning till 
kakling, berättar Jonas Gradelius.

Byggnads har cirka 750 medlemmar på 
Gotland. Siffran har legat ganska konstant med 
en viss minskning de senaste åren. Arbetslöshe-
ten är ungefär som i Stockholmsområdet.

- Jag tror inte det är någon större skillnad, säger 
John Aspendal. Vi har också klarat oss bra genom 
de nedgångar som drabbat branschen under senare 
år. Men nu har faktiskt också vi här på Gotland fått 
känna av en viss nedgång, berättar John Aspendal.

Tjänar ni bra? Frågan går till Jonas Gradelius.
- Snittet på Gotland ligger på drygt 187 kronor 

och vi ligger på dryga 193 kr i timmen. Vi har alltså 
prestationslön även om det naturligtvis inte går att 
mäta ett sånt här projekt på sedvanligt vis. Men vi 
vet hur man kan gå till väga. Som du ser är det inte 
mycket räta linjer här. Mycket måste man lösa under 
resans gång. Det blir också många stopp och det blir 
frågor till arkitekten osv, säger han och fortsätter:

- Men så är det här naturligtvis ett väldigt spe-
ciellt projekt. Och spännande. Särskilt när vi är 
nere och gräver under husen.

Bortsett från de byggprojekt som ska genom- 
föras innan för ringmuren i Visby skiljer sig 
vardagen inte så mycket från de byggnadsarbetare 
som arbetar i Stockholm. Utom på en punkt. Och 

På Gotland fungerar det
utan bemanningsföretag

John Aspendal har arbetat 
ett och ett halvt år som 
ombudsman på Gotland. 
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en mycket viktig sådan. De anställda på Gotland 
har en fördel: det fi nns inga bemanningsföretag 
och antalet underentreprenörer är lätt räknade.

Och att det är en fördel säger både representanter 
för byggföretagen och de anställda.

- Visst är det så, säger Chris-
toff er Thorén. Vi är med 

under i princip hela re-
san. Det gör att man har 

ett mer omväxlande jobb, 
inte bara som en kugge i 

maskineriet, säger Christoff er 
och lagbasen Jonas Gradelius fyller i:

- Säkerhetstänket blir ett helt annat när man 
är på ett bygge under en längre tid. Särskilt när 
man jobbar på ackord eller har prestationslön är 
det viktigt att det är ordning och reda på arbets-
platsen. Man har inte tid att hålla på att plocka 
undan och rensa upp i ett, säger Jonas Gradelius.

Gotland är inget stort geografi skt område 
men här fi nns otroligt många små byggfi rmor. 
Några som arbetar på dem har gått bygglinjen på 
yrkesskolan. Skolan utbildar 20 elever varje år.

Från centrala Visby tar det bara fem minuter 
med bil till ett annat Peab-projekt: nyproduk-
tion av bostadsrätter i kvarteret Kolgården på 
det gamla regementsområdet. Här håller ett helt 
nytt bostadsområde på att ta form – med både 
fl erfamiljshus och kedjehus. Peabs projekt inne-

bär 72 bostadsrätter i fyra hus. Allt ska vara klart 
på drygt ett år. 15 byggnadsarbetare ska klara 
jobbet. 

Kedjehusen som också Peab byggt är ele-
menthus. Elementen byggs i Jämtland och trans-
porteras till Gotland för montering.

Conny Nilsson är lagbas. Han har varit i Kol-
gården i 15 månader och precis som på bygget 
inne i Visby lovordar Conny att man är med un-
der hela byggtiden - från ställningsbygget till 
slutbesiktning och infl yttning.

- Vi får en allsidig kompetens. Vi kan spika for-
mar och lägga parkettgolv. Vi kan montera och 
riva ställningar, säger han och tillägger att det 
också blir färre förslitningsskador. Det är inte 
samma monotona rörelser hela tiden. Det blir 
även en bättre grupp med bra stabilitet, säger han.

När vi går runt på bygget kan vi också kon-
statera att det är folk med Peab-hjälmar som är 
på plats. John Aspendal intygar att på Gotland 
förekommer det inte bemanningsföretag.

- Självklart har man underentreprenörer som 
elektriker och vvs-are. Och det är inte heller ovan-
ligt att de lite större företagen lånar ut folk till var-
andra beroende på tillgången på jobb.

- Men fi rmorna på Gotland använder sig inte 
av bemanningsföretag. Det är bra, så länge det nu 
varar, säger John Aspendal.

för byggföretagen och de anställda.
- Visst är det så, säger Chris-

toff er Thorén. Vi är med 

inte bara som en kugge i 
maskineriet, säger Christoff er 

och lagbasen Jonas Gradelius fyller i:

” Det händer faktiskt 
rätt ofta att vi stöter på benknotor 
och liknande. Och då blir det stopp 

och kontakt med arkitekten. 
Allt ska undersökas.”

Lagbasen Jonas Gradelius och Christoffer Thorén jobbar innanför ringmuren. På Gotland fi nns inga beman-
ningsföretag och antalet underentreprenörer är lätt räknade, jobbet blir omväxlande och säkerhetstänket bättre.

Lagbasen Conny Nilsson, kvarteret Kolgården, lovordar att man är med 
under hela byggtiden - från ställningsbygget till slutbesiktning och 
infl yttning.
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-Jag har alltid velat bli något där man får 
arbeta med händerna. Jag gick fordonslin-

jen på gymnasiet, men ändrade mig och utbil-
dade mig till smed. Och det har jag inte ångrat, 
säger Christian Mårtensson på Hercules.

Med i facket har han varit sedan han började 
jobba, men fackligt aktiv blev han för dryga året 
sedan.

- Varför? Det behövdes skyddsombud och jag 
tycker det är viktigt att man kan känna sig säker 
när man går till jobbet. Så jag blev vald av mina ar-
betskamrater. Efter det blev det utbildning i form 
av Påfarten. Den första av många utbildningar för 
att bli fullfjädrat skyddsombud, säger han glatt.

Christan är uppväxt på en gård i Uppland, 33 
år och bor i Alunda där också föräldrarnas gård 
finns. Till Hercules kom han mest av en slump. 
Det var en kompis som var inhyrd som konsult 
åt företaget och Christian följde med. Efter en 
månad var han anställd på Hercules. Det är fem 
år sedan nu.

Hercules är indelat i tre regioner och man har 
fyra fackligt förtroendevalda. Dessutom ska man 
ha en representant i företagets styrelse. Idag står 
den platsen tom, liksom det för ett år sedan fat-
tades fyra skyddsombud i region Stockholm.

- Men nu har vi en bra kandidat till styrelse-

platsen från region Nord. Även skyddsombuds-
organisationen är nu intakt, så det känns som 
en facklig förnyelse helt enkelt, säger Christian 
Mårtensson.

 Varför vill du jobba med arbetsmiljöfrågor?
- Det är viktigt att alla kan åka till jobbet varje 

dag och känna sig trygga och säkra. Hur det ska 
gå till? Dels en bra skyddsorganisation på ar-
betsplatsen, men sedan måste också var och en 
ta sitt ansvar. Egentligen ska alla vara sitt eget 
skyddsombud och ha koll på sitt närområde, sä-
ger Christian.

- Om alla tänker arbetsmiljö och är observanta 
på omgivningen så tror jag många olyckor och 
tillbud kan förhindras!

FACKLIG NYSTART  
PÅ HERCULES

En nystart för det fackliga arbetet 
på storföretaget Hercules. Ja, det 
kan man nog säga. De har pratat 
ihop sig och valt nya skyddsombud 
och fackligt förtroendevalda och 
styrelserepresentant är på gång. 
   Vi träffar Christian Mårtensson, 
på tvärbanebygget intill Råsunda 
fotbollsstadion. Det syns på honom 
att han gillar läget.

Hercules är med sina 
25 procent i marknads-
andel Sveriges största 
grundläggningsföretag.
Hercules ingår i NCC-
koncernen.

 I fjol hade Hercules-
koncernen cirka 220 
anställda över hela 
landet och omsatte 
730 miljoner kronor. 

Kärnverksamhet är 
pålning, borrning, 
stödkonstruktioner, 
jordförstärkning, 
grundförstärkning och 
tillverkning av betong-
pålar i fabrik. 

I Solna, där man gör 
stödkonstruktioner och 
grundförstärkningarna 
till tvärbanan, arbetar 
10 byggnadsarbetare. 

Christer Mårtensson upplever en facklig förnyelse på jobbet.

På bygget
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2012 års LO-kongress 
genomfördes efter en 
vinter och vår av stora 

motsättningar i avtalsförhandlingarna mellan en 
rad förbund, arbetsgivarnas parter och till och  
med inblandning av Svenskt Näringliv. 

Varför hade förbunden så olika utgångspunkter 
inför avtalsrörelsen? 

- Skillnader i  infl ytande, makt, organisations-
grad och organisationsmodeller tror jag spelade 
en viktig roll. De kvinnodominerade facken  till 
exempel behöver också hjälp och stöd av lagar 
och LO på ett helt annat sätt än byggfacken. Först 
genom Laval och andra antifackliga EU-bestäm-
melser har också vi i Byggnads tvingats söka stöd 
av andra fack och på senare år även i form av krav 
på lagförändringar, säger Stefan Slottensjö.

Vilken var den viktigaste frågan för kongressen?
- Massarbetslösheten och det stora behovet av 

fl er arbeten. Med en stor och hotande arbetslös-
het är det betydligt svårare att förbättra löner och 
andra villkor eller att bedriva facklig aktivitet. 
Lägg därtill den aggressiva borgerliga politiken. 
Tillsammans fungerade de här hoten som en en-
ande kraft på kongressen, säger Stefan Slottensjö 
som också tycker att valberedningen gjorde sitt 
för att gjuta olja på vågorna.

Fler jobb – hur ska det gå till?
- Ingen lätt fråga vilket också visades av att 

Stefan Löfvens motto var: sätt industrin på fötter 
medan nya LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson 
talade för fl er välfärdsjobb. Ett var både Löfven 

och ”Kålle” helt överens om: Borgarna måste bort 
för att en ny politik för fl er jobb ska kunna ska-
pas. LO lovade också att vara en mycket aktivare 
pådrivare i politiken.

Hur gick det för Byggnads kärnfrågor?
- Jag tycker att vi klarade hem många av dem, 

säger Stefan Slottensjö och räknar upp några 
frågor. Som att LO ska kräva stopp för att ta in 
bemanningsanställda samtidigt som det fi nns 
egen personal med återanställningsrätt. Att LO 
ska kräva 90 procent i a-kasseersättning och att 
LO i ett kongressuttalande kräver att svenska 
kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmark-
nad.  Och att om inte ett socialt protokoll infogas 
i EU-fördraget som garanterar att fackliga rättig-
heter går före de ekonomiska friheterna, kommer 
LO kräva rättsligt bindande undantag för den 
svenska modellen.

Är det något som du särskilt kommer att minnas?
- Metallaren som sa att det inte fanns motsätt-
ningar mellan fackföreningarna och arbets-
givarna – vilken planet är han ifrån -  och att 
Wanja Lundby-Wedin tog upp Lavalfrågan. Vi 
förstod inte att löftena om de fackliga rättighe-
terna inom EU inte skulle gälla, sa Wanja och 
beklagade att hon och LO inte gjort mer. Därför 
var kanske Wanjas tydligaste budskap till ef-
terträdarna i LO-ledningen att LO kräver kol-
lektivavtal för alla på svensk arbetsmarknad 
och ett socialt protokoll eller undantagsregler 
för den svenska arbetsmarknadsmodellen, 
säger Stefan Slottensjö. 

Jag tyckte vi satte vår prägel på många av de viktigaste frågorna på kongres-
sen. Som återanställningsrätt kontra bemanning och 90 procent ersättning i 
a-kassan. Vi drev också fram ett utmärkt uttalande om att kollektivavtal ska 
gälla på svensk arbetsmarknad. 
     Så sammanfattar Stefan Slottensjö, Byggnadsdelegat på 2012 års LO-
kongress, sina intryck. Han tror också att kampen för fl er jobb blir den 
största utmaningen för LO och en ny regering.

Byggnads satte prägel på 
LO-kongressen

Stefan Slottensjö tycker att det 
gick bra för många av Byggnads 
frågor på LO-kongressen.

LO:s kongress
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I diktens form Mats Hammarlund 
diktar om ...

Bod och dusch
Vi kämpade
i femtio år
motionerade
och gick på kurs
för krav på
bod och dusch

Avdrag
från lön
blev bodförbättring
skråets klättring

till en grupp
som alla andra
i hemgångskläder
vill vi vandra

Nu sitter man där
likt förbannat
i tunnelbana
bil och buss
arbetsklädda 
dammiga

blänger undan
skammiga
Här faller 
en skugga 
se’n hundra år
innan facket fanns
och striderna 
vanns
var är vi nå’nstans?

Nu tjänar man åter
på svaghet 
och splittring
en sund konkurrens
kräver regler
och rättning
firmor med snålhet
har åter fått vittring

15

Johan erkänner att det var tufft innan 
klubban äntligen dunkade i bordet. 

- Jag var nervös och spänd, jättespänd. 
Det var först i samband med middagen på kvällen 
som nervositeten släppte. När jag hälsade alla 
välkomna till bords – då kände jag att jag började 
landa, då kändes det fantastiskt bra, säger Johan.

Johan tog plats i talarstolen, direkt efter det his-
toriska klubbslaget på Byggnads extrakongress. 
Talet, som han skrivit själv, var kryddat från 
första till sista meningen. Talet var ideologiskt 
och politiskt, fyllt med energi och visioner om hur 
Byggnads ska positionera sig 
för att bli en betydligt viktigare, 
synligare och aktivare organisa-
tion i framtiden. 

Men Johan började sitt tal 
utanför manus. Han tackade alla 
för förtroendet. Och så tackade 
han Bosse ”Pajen” Mellbin och 
Richard Hellmark, två tidigare 
starka profiler inom Byggettan.

- Utan dem hade jag aldrig 
stått här. Deras snabba agerande 
gjorde att jag valde Byggettan 
istället för ett väntande jobb som 
”personalare på andra sidan”, be-
rättade Johan innan han övergick 

till sitt tätskrivna manus.
Efter talet ställde sig alla upp och Johan fick 

en väldigt lång och varm applåd. Samtidigt fick 
Johan en björnkram av Hans Tilly, avgående 
ordförande.

- Det var en otrolig stämning i salen, jag känner 
att alla vill vara med och utveckla Byggnads, alla 
vill att det ska hända något. Förväntningarna och 
förhoppningarna är stora. Förutsättningarna är 
goda, konstaterar Johan.

Jobbet som ordförande i Byggnads har startat!

Johan Lindholm, Byggettans förre ordförande, valdes på 
Byggnads extrakongress den 12 juni enhälligt till ny 
förbundsordförande i Byggnads. 

Johan - ny förbundsordförande
Johan Lindholm, Byggnads nya 
förbundsordförande, får en stor 
kram av Hans Tilly, som går i 
pension.

Byggettans tidnings "husdiktare" Mats Hammarlund fick ett  
hedersomnämnande och 10 000 kr på LO-kongressen. Vi gratulerar!

Byggnads kongress
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Laget på medlemscentret Bygg-
nads Nu är sammansatt utifrån 
olika bakgrund och kompetens. 
Resultatet har blivit ett entusias-
tiskt team som verkligen brin-
ner för sin uppgift att få hjälpa 
Byggnads medlemmar.  

Veckan före vårt besök hade 32 procent av 
samtalen och mejlen kommit från medlem-
mar i Byggnads Stockholm-Gotland. Vanli-
gast är lönefrågor (många får inte ut sin lön), 
sedan kom frågor om avgifter. 

Medlemscentret drog i gång under brin-
nande konflikt och första öppetveckan hade 
de 700 samtal, men en vanlig vecka får de un-
gefär 500 samtal. I april var medelväntetiden 
för att komma fram till medlemscentret 27 
sekunder och i maj 54 sekunder. Målet är att 
alla ska få vänta max en minut.

Här är gänget som är specialiserade på att svara på dina frågor; avtals-, arbetsmiljö- och andra fackliga frågor: 
Jeanette Söderdahl, Peter Wensberg, Jens Bryner, Kari Murtola (längst fram) och Leif Holmgren (saknas på bilden).    
En ombudsman till är anställd, Mikael Arvidsson, som varit ombudsman i Gävle-Dala. Han börjar arbeta under sommaren.

Jens Bryner,  
41 år
Familj: Fru och två  barn, 
4 och 7 år.
Bor: Radhus i Orminge,  
men köpt hus (ej byggt ännu) 
i Tollare.
Bakgrund: Heltid fackligt 
förtroendevald på NCC i 9 år, 
huvudskyddsombud.
Intressen: Familjen upptar 
all tid.

Jens tycker det är kul att  
både medlemmar och icke 
medlemmar ger dem feed-
back direkt.  
”De är så glada att få 
komma fram till någon.”

Kari Mutola,  
57 år
Familj: Gift och tre barn, 
två bor hemma o är i 20-års-
åldern. Två hundar och tre 
katter.
Bor: Veckopendlar till Stock-
holm, hus i Kolmården.
Bakgrund: Ombudsman 
Byggnads Öst.
Intressen: Jagar och fiskar.

Kari tycker det roligaste 
med jobbet är att det är så 
varierande. Ingen dag är  
den andra lik.  
”Från att någon fått en 
planka på näsan, som är en 
försäkringsfråga, till att 
någon inte fått lön på tre 
månader.”

Jeanette Söderdahl, 
43 år
Familj: Sambo och två barn, 
11 och 14 år.
Bor: Radhus i Farsta.
Bakgrund: Jobbat på Bygg-
nads med ekonomi, tidigare 
på Brandmännens riksför-
bund, där hon var ansvarig 
för ärendehanteringssystem 
och IT- system.
Intressen: Vara i fritidshuset 
i Eskilstuna och stapla ved 
och plocka svamp, eller hos 
sambons släkt på Gotland. 
Ägnar stor tid till barnen och 
deras intressen, elithand-
boll, ridning och trav.

Jeanette tycker att det är en 
utmaning att tolka avtalen. 
Hon har verkligen hamnat på 
rätt plats och är otroligt glad 
och stolt över sitt arbete.  
”Jättelycklig faktiskt.”

Peter Wensberg, 
50 år
Familj: Fru och två barn, 
19 och 17 år.
Bor: Veckopendlar till Stock-
holm, hus i Askim, södra 
Göteborg.
Bakgrund: Jobbat som golv-
läggare och med medlems-
värvarkampanjen Medlem 
Tiotusen.
Intressen: Trädgård, båten, 
fiska och bada, resa utom-
lands.

Peter hoppas så många som 
möjligt ringer in till med-
lemscentret, han vill nå de 
ca 80 procent som inte har 
kontakt med facket annars.
”Det känns bra att vi kan 
hjälpa till. De kan ställa 
vilka frågor som helst,  
vi svarar på det vi kan och 
annars blir det ett case  
för regionerna”. 

Leif Holmgren,  
49 år
Bor: Tyresö Strand i parvilla
Familj: Fru och två barn, 
12 och 13 år.
Bakrund: Snickare, jobbat 
med olika projekt på Byg-
gettan,  bl a med medlems-
värvarkampanjen Medlem 
Tiotusen.
Intressen: Familjen,  
värvar - alltid och i alla lägen  - 
medlemmar till Byggnads 
och HSB. 

Leif talar lyriskt om sitt 
arbete. 
 ”Att få arbeta med detta, 
med medlems- och arbets-
miljöfrågor, är min högsta 
dröm”.

Ring oss på medlemscenter Byggnads  

Medlemscentret har öppet vardagar kl 7-19
010-601 10 00, byggnadsnu@byggnads.se 


