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Johan kommenterar Innehåll

   Höj blicken och se framåt

Ordförande Byggettan

Hej igen, hoppas sommaren varit till 
belåtenhet och fått dig att ladda upp bat-
terierna. Minnen av bad, grill, natur och 
fest är fina ingredienser att plocka fram 
nu när året vänder och vi snart kommer 
att få mörkare dagar.

För oss på Byggettan kommer hösten att 
innebära en hel del arbete, som kommer 
att ställa stora krav på oss som organi-
sation. Och då pratar jag om hela orga-
nisationen, det vill säga både anställda, 
förtroendevalda och du som medlem ute 
på arbetsplatsen. Det är vi tillsammans 
som är facket. 

Konstruktivt arbete är något vi ska 
prioritera inom Byggettan i höst. Energin 
ska läggas på framtidsfrågor och inte på 
det som varit. Vi måste höja blicken och 
titta framåt!

Fackföreningsrörelsen har alltid slagits 
för att demokrati ska finnas på alla områ-
den i samhället och ge medlemmar makt 
över den egna vardagen. Vi har fortfa-
rande mycket att göra, som att kämpa för 
makten över arbete och produktion. 

Arbetsrätten är det viktigaste redska-
pet, klara tydliga regler vinner alla på. 
Vidareutbildning, kompetensutveckling 
och medbestämmande är avgörande både 
för byggnadsarbetarna och för företagen.

Avtalsrörelsen närmar sig. Kollektiv-
avtalet är ett skrivet löfte, där alla lovar 
att inte ta arbete till ett pris som är lägre än 
det som sägs i kollektivavtalet. Debatten 
som hörts sedan IF Metall öppnade dör-
ren för möjligheten att komma överens 
om lägre lön, har skapat en uppförsbacke 
inför nästa år som vi tidigare inte har sett 
maken till. Näringslivets svar på att få fler 
människor i arbete är att sänka lönen och 
försämra arbetsvillkoren. 20 procent i lö-

nesänkningar verkar var och varannan 
företagare slänga sig med. 

Men det är bara genom högproduktiva 
arbeten, som Sverige har en chans att kla-
ra av den internationella konkurrensen. 
Inte genom sänkta löner och försämrade 
arbetsvillkor. Det ger inte fler jobb.

I höst startar ett projekt som ska kart-
lägga förhållandena kring våra stora in-
frastrukturarbetsplatser. Det ska ge en 
verklighetsbild av hur upphandlingar, 
betalningsströmmar, entreprenad- och 
bemanningsföretagskedjor samt hur ar-
betskraftens sammansättning och villkor 
ser ut. 

I första omgången kommer Norra Län-
ken, Citybanan och den nya tunnelba-
nestationen Odenplan att ingå. Alla tre 
är stora investeringar som kostar mycket 
skattepengar. 

Projektet är ett samarbete mellan LO, 
Byggettan och Byggnads avdelningar i 
Göteborg och Malmö samt SEKOs och 
Transports lokalavdelningar i Stock-
holm.

Uttrycket ”jag ser inte skogen, för alla 
träd som skymmer” kan mycket väl be-
skriva den bristande opinionen mot re-
geringen och deras politik. Därför är det 
viktigare än någonsin att arbetarrörelsen  
skapar konkreta politiska förslag.

Vi behöver politiker som motiverar 
andra människor till personliga upp-
offringar. Vi behöver ledare som skapar 
mod. 

Sverige är ett av Europas mest välmå-
ende länder, om man tittar på tillväxt och 
välfärd. Men det är samtidigt ett land 
med nästan högst ungdomsarbetslöshet, 
30 procent. Ungdomar passiviseras och 
tappar livsgnistan. 

Drygt 20 procent av dem mellan 20-26 år 
bor fortfarande hemma. Vad betyder det 
i tappat självförtroende? I trångboddhet? 
Hur påverkar det missbruk och krimina-
litet?

Inför ett avlönat ungdomsår för alla som 
lämnar gymnasiet, men inte får möjlighet 
till fortsatta studier eller jobb. Ge ungdo-
marna en chans att mogna med att utföra 
ett samhällsår inom kommun, landsting 
och frivilligorganisationer/ideellt arbete. 

Äldrevården behöver avlastning. Skolan 
behöver rastkompisar/antimobbare. Natt-
härbärgen behöver hjälp med matutdel-
ning och städning, handikappade behöver 
stöd. Kommunen behöver klottersanerare, 
tunnelbana och bussar likaså. Listan där 
ungdomarnas insatser behövs kan göras 
hur lång som helst. Självklart ska vi också 
vara öppna för att ta emot dessa ungdomar 
även på våra egna arbetsplatser.

Och kanske kan ett avlönat arbete, mot-
svarande a-kassa, bidra till att ungdomar 
förstår sin del, sitt ansvar för sina liv, sina 
medmänniskor och för det gemensamma 
samhällsbyggandet?

Alla vinner på detta förslag. Alla icke 
behövda ungdomar som lämnat gymna-
siet och får en chans att mogna och tänka 
igenom sitt fortsatta studie- eller yrkesval. 
Alla föräldrar som får stöd och hjälp med 
sin oro för sina barn. 
Samhället som får 
medvetna ungdomar 
med samhällsansvar 
- som ser 
skogen 
trots 
alla 
träd, 
som ser 
livets möjlig-
heter!
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Johan kommenterar Innehåll

   Höj blicken och se framåt
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PolitikPolitik

Leif Nyberg är ingen högljudd och stor-
vuxen person med stora och yviga gester. 
Men han vet vad han vill. Han har mas-
sor med energi och framtidsidéer och 
hans inre kompass är glasklar. Hans mål 
är att komma in i riksdagen för Social-
demokraterna.

Många byggnadsarbetare i Stockholm 
har säkert träffat honom. Antingen ute 
på någon arbetsplats eller på Byggettan i 
Solna, där han är ombudsman. 

Vid sidan av jobbet på Byggettan har 
han inga bekymmer med att få tiden att 
gå. Han är bland annat ordförande i Ar-
betarekommunen i Huddinge plus att han 
är facklig ledare för distriktsstyrelsen i 
Stockholms län. 

- Min oas i livet är ändå sommarstugan 
i Vagnhärad. Dit åker jag så fort jag bara 
kan. Där klipper jag gräs och hugger ved 
och ägnar mig åt trädgårdsarbete, säger 
Leif Nyberg.

Det är framförallt några tunga frågor som 
engagerar honom; bostäder och byggande,  
infrastruktur samt sysselsättningen.

- Det handlar om politisk vilja. Fler än 
50 000 stockholmare är idag i akut behov 
av bostad, fler än 200 000 står i bostadskön. 
Det är bara att sätta igång att bygga. Det är 
framförallt unga, ekonomiskt svaga, flyk-
tingar och även äldre som har 
svårt att få en bostad. 

- Det behövs en 
betydligt större 
nyproduktion av 
bostäder än den vi 
har idag. Det behöver 
byggas minst 40 000 nya bostä-
der i Sverige varje år för att inte bostads-
bristen ska öka. Idag byggs det endast 
15 000 nya bostäder. Det är en katastrof 
för massor av människor. Det behövs ny-
produktion för att få igång flyttkedjan.

Pressa priset på nyproduktion
Leif Nyberg poängterar också att pri-
serna på nyproduktion måste pressas. 
Han säger:

- Det handlar om markpriser och om  
politiska beslut. Kommunerna behöver 

inte ta ut maximala markpriser. Höga 
markpriser driver självklart upp bygg-
kostnaderna och boendekostnaderna. 
Istället för att sälja marken kan kommu-
nerna göra tomträtter – det skulle kraftigt 

sänka kostnaderna.
Många me-
nar att det är 
byggnads-
arbetarnas 

löner som dri-
ver upp byggkost-

naderna. Något som inte 
stämmer, menar Leif. Han säger:

- Åtta procent av byggkostnaderna är 
löner. Det är inte här det går att skära kost-
nader.

Leif Nyberg betonar också vilket gigan-
tiskt renoveringsbehov av lägenheter som 
finns i Stockholm. 

- Om politikerna stimulerade nypro-
duktionen och renoveringen av bostäder 
så skulle det sammantaget generera mas-
sor med nya jobb. Detta är en bra väg för 
att snabbt sätta rejäl fart på Sverige. 

Allt handlar om politisk vilja
q	Bygg omedelbart fler bostäder – över 200 000 Stockholmare köar för en   
 bostad och fler än 50 000 av dessa är i akut behov av bostad!
q  Ökat bostadsbyggande sätter fart på sysselsättningen!
q  Sluta ombilda hyresrätter till bostadsrätter!
q  Priserna på nyproduktion måste pressas – men det är inte byggjobbarnas   
 löner som är problemet!
q Börja bygg bostäder på höjden! 
q  Se till att rot-avdraget även innefattar hyresrätter, bostadsrättsföreningar  
 och offentliga lokaler! Fräscha toaletter i skolorna är lika viktiga som 
 fräscha villatoaletter.

q  Bygg bort köerna – satsningar på vägar och kollektivtrafik är oerhört   
 viktiga! Det handlar om respekt för människor och människors frihet.
q  En klass för eliten och en klass för skiten – den utvecklingen måste vi stoppa!
q  Sossarna ska naturligtvis vinna valet – men vi ska vinna därför att vi har   
 framtidsvisioner som bär och som vinner människors förtroende! 

”Det är bara att 

sätta igång och bygga”



Byggettan nr 4 2009 5

PolitikPolitik

- Rot-avdraget borde självklart gälla 
även för hyresrätter, bostadsrättsfören-
ingar och för offentliga lokaler. Fräscha 
toaletter är väl minst lika viktiga inom 
skolan som i en privatvilla i förorten. 

Leif vill också att Stockholm ska växa 
på höjden.

- Även Stockholm måste våga bygga på 
höjden. Höga hus byggs ju i många andra 
storstäder världen över, det är inget kon-
stigt med det. Även här handlar det om 
politisk vilja och ambition.

Respekt för människors vardag
När det gäller infrastrukturen tycker Leif 
att det är dags att trampa ned pedalen.

- Vi sitter timtals i köer varje vecka 
och inom kollektivtrafiken är det 
trångt. Det ska inte behöva ta en timma 
att åka två mil mellan Solna och Hud-
dinge. Det är bedrövligt. Dessutom 
går all kollektivtrafik till Centralen. 
Vi måste få tvärförbindelser, vi måste 
kunna ta oss runt med kollektivtrafi-
ken. Det handlar om att ha respekt för 

människors vardag, detta är en viktig 
frihetsfråga. Läget i Stockholm är oer-
hört pressat.

Leif Nyberg är ombud under den soci-
aldemokratiska partikongressen (28/10-          
1/11) i Älvsjö.

- Jag har skrivit ett flertal motioner. En 
av dessa motioner handlar om anställ-
ningsformer och en annan om jämställd-
het. Det är viktigt att det inte dribblas med 
olika anställningsformer. Även jämställd-
hetsfrågan ligger mig mycket varmt om 
hjärtat.

Hur går det för sossarna i valet? Han 
säger:

- Vi måste ha en framtidsvision som till-
talar människor. Vi ska vinna valet därför 
att vi är bäst, inte därför att den borgerliga 
alliansen är dålig. 

- Det är viktigt att den egna basen av S-
väljare känner sig trygga. Det är först då 
vi kan vinna andra väljare. 

- Det krävs att 60-65 procent av LO:s 
medlemmar röstar på oss om vi ska ha en 
chans.

Namn: Leif Nyberg.
Ålder: 39 år i november.
Aktuell: Satsar på att komma in i riks-
dagen för Socialdemokraterna.
Arbete: Utbildad snickare, jobbar idag 
på Byggettan med medbestämmande-
frågor.
Familj: Gift med Shewen Haddad.
Bor: Hyresrätt, nybyggnation, i Huddinge.
Äter helst: En köttbit med vegetariskt.
Dricker mest: Mycket vatten, men tar 
gärna en Heineken.
Kör: Volvo V50, etanol – åker sällan 
kommunalt.
Kör helst: är barnsligt förtjust i  jänkare 
– har ägt flera, saknar min Corvette.
Om du skulle skänka 10 000 kronor: 
I första hand till Barncancerfonden, 
i andra hand till Hörselskadades Riks-
förbund.
Partiledarefavorit: Min absoluta favorit 
är Olof Palme.
Näst bästa parti: Det är nog Vänster-
partiet, men jag gillar Gudrun Schyman, 
hon är en duktig ledare. 
Om du skulle byta jobb: Jag har ett jättebra 
jobb idag, men skulle jag byta jobb så 
blir det ut på ett bygge igen.

Leif Nyberg, ombudsman på Byggettan, satsar på att komma in i riksdagen för Socialdemokraterna.
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Lärlingar Lärlingar

Tommy Larsson är 25 år. Han hoppade 
av skolan efter högstadiet, jobbade som 
lagerarbetare och senare i en korvkiosk 
i Sollentuna. Dessutom åkte han skate-
board och lyssnade på musik.

- Det bara blev så. Det var lite trassligt 
hemma, säger han.

Så en dag förra våren berättade en ar-
betslös kompis för honom att facket Byg-
gettan och Väddö folkhögskola skulle 
starta ett projekt till hösten. Man skulle 
få utbilda sig till byggnadslärling.

- Jag vet inte var han hade fått informa-
tionen från, men jag blev eld och lågor. 
Byggnadsarbetare var ju vad jag drömde 
om att bli och förbannade mig själv att 
jag inte sökte in på den utbildningen ef-
ter högstadiet. Men nu fick jag en andra 
chans och gav mig sjutton på att ta den, 
berättar han.

Utbildningen började i september för-
ra året och de som klarade sig igenom 
den fick sitt studieintyg i juni i år. 

- När vi började var vi väl ungefär 40 

personer. Alla med olika bakgrund. Fle-
ra hoppade av under året. Kanske för att 
de tyckte att den inte passade eller att de 
inte klarade proven, berättar Tommy.

Gick som en dans
För Tommy däremot gick utbildningen 
galant. Lite förlägen berättar han att 
han och två andra killar läste tillsam-
mans och sporrade varandra så att de 
var klara redan ett par månader innan 
kursen var slut.

Tommy fick en andra chans 
- och tog den

Tommy Larsson 
var en av drygt 40 
unga som nappade 
på Byggettans och 
Väddö folkhög-
skolas erbjudande 
om en ettårig för-
beredande bygg-
lärlingsutbildning. 
Nu är han klar och 
har dessutom lär-
lingsanställning. 
    – Jag fick en 
andra chans. Och 
det är det bästa 
som hänt mig, 
säger han.
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- Ja, jag fick rätt bra betyg, säger han 
och tillägger att ”det sporrade ju ännu 
mer” att skaffa sig yrkesbevis.

Utbildningen under året bestod av både 
teori och praktik. En vecka åt gången. 
Ämnen som man läste var bland annat 
byggekonomi, materiallära, matte, rit-
ningsläsning samt säkerhet och miljö.

Svårt hitta praktikplatser
- Det svåra var att hitta företag som var 
villiga att ta emot praktikanter, berättar 
Krister Strömberg på Byggettan. Det var 
ju precis när lågkonjunkturen slog till.

Men Tommy fick praktikplats på BST 
Bygg – ett privatägt byggföretag som spe-
cialiserat sig på rot-projekt.

- Jag hade tur. Inte nog med att det var 
ett jättebra företag att vara praktikant på. 

Jag fick dessutom jobb som lärling direkt 
när jag slutade kursen, berättar han.

Om företaget BST Bygg har Tommy 
bara gott att säga eller med hans egna 
ord ”Det är riktigt schyst”. (Det kan til-
läggas att företaget bara har gott att säga 
om Tommy också, red. anm.).

Just nu är Tommy på ett rot-projekt på 
Södermalm i Stockholm. Det handlar om 
stambyte i en bostadsrättsfastighet.

Roligt jobb
Är jobbet som byggnadsarbetare som du 
tänkt dig innan du gick utbildningen?

- Faktiskt till och med roligare. Jag vill 
ju helst jobba som snickare, men det är 
kul att jobba med andra saker också. I 
somras hjälpte jag till exempel till med 
att lägga plåttak, säger han.

Som lärling har Tommy drygt 103 kro-
nor i timmen och det tycker han är okej. 
Självklart är han med i facket, svarar han 
på min fråga, och han tror att många fler 
ungdomar skulle vilja bli byggnadsarbe-
tare om de bara, som han, fick möjlighet 
att prova på.

- Att jag hoppade på den här utbild-
ningen är det bästa jag gjort, verkligen 
ingenting jag ångrar, säger Tommy Lars-
son. 

Även fast du måste gå upp kl 05.00 på 
morgonen?

- Det är okej, säger Tommy Larsson 
och tillägger:

Skriv också att Micke, Svante och Kris-
ter var kanon som lärare och pådrivare i 
projektet, säger han som tog andra chan-
sen att bli byggnadsarbetare.

Vid starten gick 43 elever från 14 länder på den ettåriga förberedande bygglärlingsutbildningen. Ungefär hälften hoppade 
av under resans gång och till slut var det 17 personer kvar som fick sina studieintyg. Av dem har tio fått lärlingsanställning.

Elev/lärlings-
projektet 

Projektet drog igång i 
början av september -08 
och avslutades i slutet 
av juni -09. 

Vid starten var det 
43 elever från 14 länder. 
Efter hand droppade 
ett antal elever av så att 
vid årskiftet 08/09 var 
drygt hälften kvar. Och 
när studieintygen de-
lades ut hade 17 klarat 
utbildningen.

Eleverna tog studie-
lån under sin utbild-
ning.

Utbildningen var-
vade praktik och teori. 
Teorilärare var Michael 
Ruuth och Svante Jans-
son från ABF och 
Krister Strömberg från 
Byggettan.

16 företag deltog i 
projektet med praktik-
platser.

Av de 17 elever som 
fullföljde utbildningen 
har tio fått lärlings- 
anställning.

Foto: Inger Fagerberg
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Almedalen Almedalen

Under Almedalsveckan ordnade Bygg-
nads ett seminarium om arbetsförhål-
landena under arenabyggen inför EM 
och VM i fotboll. Christer Wälivaara, 
som är internationell sekreterare på 
Byggnads, föreläste om vikten av att 
samarbeta internationellt för att för-
bättra säkerheten på arbetsplatserna. 

- Byggbranschen är internationell. Det 
handlar inte bara om Sverige. Det ligger i 
alla arbetares intresse att vi arbetar över 
gränserna, säger Christer Wälivaara. 

Anständigt arbete
Under seminariet pratade han om kam-
panjen ”Decent Work före, efter och 
under 2010-2012”, som Byggnads ge-
nomfört i samarbete med byggfacken 
i Sydafrika, Polen och Ukraina. Den 
har redan gett resultat inför de stora 
fotbollstävlingarna Confederation Cup 
och VM 2010 i Sydafrika. 

Kollektivavtal har tecknats på arbets-
platserna. Fackliga strukturer har kom-
mit på plats, vilket innebär att det finns 
möjlighet till en dialog med företagen 
för att skapa bättre arbetsvillkor. Ett 

arbetsmiljöarbete har upprättats och 
byggfacken har lyckats få 10 000 nya 
medlemmar på ett och ett halvt år.

- Det här har vi lyckats med för att 
vi har tagit fighten. Ett framgångsrikt 
sätt har varit att utbilda våra kollegor 
i Sydafrika i förhandlingsteknik, säger 
Christer Wälivaara. 

Noll olyckor
Men det finns mer att göra. Ett 
annat av kampanjens mål 
är att det ska vara noll 
olyckor. Hittills har 
fyra arbetare omkom-
mit under arbetet inför 
VM 2010 i Sydafrika. 
”Schysta villkor – rent 
spel för alla lag” är en 
slogan som används fli-
tigt i kampanjen. 

Det handlar alltså inte 
bara om att spelarna på plan 
ska uppträda sportsligt. Det är lika 
viktigt att alla i hela den långa kedja av 
människor som behövs för att genom-
föra en fotbollsturnering – byggnads-

arbetare, transportarbetare, entrepre-
nörer, underentreprenörer och andra 
– har schysta villkor i jobbet. 

- Många av de frågor som vi arbetar 
med i kampanjen går att applicera på oss 
själva här i Sverige. Om du är medlem i 
Byggnads är du också medlem i ett globalt 
nätverk. Därför är det viktigt att hjälpa 
fackliga kamrater runt om i världen. Till-

sammans är vi världens största 
folkrörelse, säger Christer 

Wälivaara.

Facebook
De många nya so-
ciala nätverk som 
finns på internet, 
som Facebook, 
nämner han som 

ett enkelt och bra 
sätt att skapa rela-

tioner mellan fackför-
bund i olika länder.

- Tillsammans kan vi vara 
oslagbara. Alla ska ha samma möjlig-
heter oberoende av bakgrund, säger 
Christer optimistiskt.

Inför 
fotbolls-VM

”Till-
sammans 
är vi 
oslagbara”

- Tillsammans är vi oslagbara, säger Byggnads internationella sekre-
terare Christer Wälivaara på ett seminarium under Almedalsveckan. 
Vad han syftar på är den internationella kampanjen Decent Work 
(ungefär anständigt arbete) som Byggnads är engagerad i inför, 
under och efter fotbolls-VM i Sydafrika nästa år.

Är du medlem i Byggnads är du medlem i ett globalt nätverk. Byggfacken i Sydafrika har lyckats få 10 000 nya medlemmar 
på ett och ett halvt år. 
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Tredje året i rad och Byggettans Al-
medalsmingel lockar allt fler. Det är 
knökfullt med folk på den lilla innergår-
den bara några minuter efter starten. 
Vissa ansikten känns igen från tidigare 
år, men en hel del är nya. 

Det märks att byggsektorn är viktig 
för många delar i samhället. Det har 
samlats folk från olika håll. Medlemmar, 
politiker, personer från Mälardalsrådet, 
Länsstyrelsen och Hyresgästföreningen 
är några exempel.

Flytta ansvar till ffm
Pontus Bergvall, Byggettans ombuds-
man på Gotland,berättar att sektionen 
nu jobbar med att förflytta en del ansvar 
för det fackliga arbetet, från ombuds-
män till förtroendevald, ute på arbets-
platserna. 

- Det finns mycket som de förtroende-
valda kan göra. De kan till exempel ta för-
handlingar och svara på frågor som rör de 
företag de arbetar för direkt, istället för att 

ärendet ska gå via en ombudsman, fort-
sätter Pontus Bergvall. 

Vid ett av borden sitter Katinka Hort 
med en tallrik smakfull buffémat. Hon är 
en av dem som har uppdrag som förtroen-
devald på Gotland och därmed kommer 
att påverkas av förändringen. 

- Jag skulle kunna tänka mig att ta för-
handlingar framöver, men då behöver 
jag få mer utbildning först, säger hon.

Påverka politiker
Vid ingången står Jan Jansson från 
Hyresgästföreningen tillsammans med 
några kollegor. Han berättar att Hyres-
gästföreningen och Byggnads samar-
betar i Femgruppen – ett nätverk kring 
boende- och byggfrågor. I nätverket 
ingår också Riksbyggen, SABO och 
HSB. 

Femgruppen gör undersökningar 
och tar fram gemensamma förslag 
kring bostadspolitiska frågor. Samar-
betet gör dem alla starkare och innebär 

att de kan påverka politikerna i olika 
frågor. 

Irén Lejegren, Regionstyrelsens ord-
förande (S) och Marie-Louise Forsberg-
Fransson, Landstingsstyrelsens ordfö-
rande (S) i Örebro län är båda engagerade 
i Mälardalsrådet och ser vikten av att 
samarbeta med Byggnads. 

- Mälardalsrådet arbetar med frågor 
om tillväxt, energi och regional utveck-
ling, säger Irén Lejegren.

- Det finns många frågor där det finns 
viktiga samarbetspunkter med bygg-
facket. Som att hitta gemensamma stra-
tegier för miljö- och bygg frågor, fortsätter 
Marie-Louise Forsberg-Fransson. 

Saknad kamrat
Minglet fortsätter. Folk pratar på och tar av 
det generösa utbudet av mat och dryck. 

Pontus Bergvall är mycket nöjd med 
kvällen. Men en kamrat saknas, säger 
han. Det är Byggnadsveteranen Evert 
Bäckström som gick bort i vintras.  

Succé för Byggettan i Almedalen
Byggettans lokaler i Vis-
by verkar ha blivit den 
naturliga träffpunkten 
för folk inom byggbran-
schen under Almedals-
veckan. 
   Ett utmärkt tillfälle att 
diskutera och komma 
med förslag, men också 
att få en bit mat och 
träffa gamla vänner. 

I år fanns det knappt 
plats för fler att komma 
in på innergården när 
Byggettan slog upp por-
tarna. 

Byggettans mingel under Almedalsveckan är populärt och samlar folk från många olika håll.

Foto: Johan Lindholm
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På Brunnsviksholmen, i anslutning till 
Nynäs AB:s raffinaderi, pågår kanske 
det just nu mest spännande byggprojek-
tet i landet. Det är NCC som för AGA:s 
räkning bygger Sveriges första terminal 
för flytande naturgas. 

I den första etappen byggs en lagrings-
tank som rymmer 20 000 kubikmeter 
gas och i etapp två en hamn och två last-
ningsramper för tankbilar och en bro 
över till fastlandet.

Naturgas används i olika industriella 
processer, för uppvärmning av bostäder 
och som fordonsbränsle. Naturgasen är 
ett av de energislag som ska hjälpa till 
att få ned koldioxidhalterna och minska 
vårt beroende av olja.

Lagringstanken byggs i en rund glid-
form. Den ska bli 35 meter hög och är 
unik för vårt land. När vi besöker den 
har man kommit 13 meter över havet. 
Och den växer snabbt. Drygt tre meter 
per dygn. Så på 10-12 dagar är själva gjut-
ningen över.

Därefter ska den fodras med perlit och 
stål. 45 man i två-skift jobbar dygnet runt. 
Antingen natt 18-06, eller dag 06–18.

Yngve Sandberg är lagbas för de 45 
personer som arbetar nattskiftet.

Det är ett mycket speciellt och krävan-
de jobb. Det kräver vana armerare och 

gjutare. Betongbilarna lossar var 20:e 
minut så det gäller att ständigt vara på 
hugget. Betongen ska fyllas på i 
en jämn ström och får aldrig 
stelna. 

Som lagbas står Yngve 
nere på marken och ser 
till att materialet lyfts 
in i cisternen på rätt 
plats och vid rätt tid-
punkt. Det finns ing-
et utrymme att lagra 
materialet uppe vid 
själva gjutningen utan 
allt ska lyftas in när det 
ska användas.

- Logistiken är a och o 
och att gubbarna vet vad 
som är var och ens uppgift, 
säger Ynge.

Som på en havskappseglare
Vi tar hissen upp till 13 meters 
nivå. Att komma upp på den smala 
byggställningen och se hur över fyr-
tio byggnadsarbetare armerar, gjuter, 
flyttar och lyfter material samtidigt som 
de kommunicerar med varandra, kan 
kanske liknas vid livet på en havskapp-
seglare.

Johnny Andersson är den som står i 

ständig radiokontakt med Yngve Sand-
berg nere på marken. Johnny talar 

oavbrutet i radion med Yng-
ve och begär fram stegar, 

bockade armeringsjärn 
osv. Eller också pratar 

han med någon av 
gubbarna i de fyra 
grupper som natt-
skiftet är indelat i. 
Det handlar mest 
om material, verk-
tyg och redskap.

Jag är väl den som 
springer omkring 

mest, säger Johnny. 
Men det är ett spän-

nande och jätteintres-
sant jobb, även om det är 

slitsamt, säger han.
Bland de 45 på nattskif-

tet är drygt tio anställda på 
NCC Anläggning. Resten 

är inlånat folk från hela Sverige. 
Här finns Anthony Westerholm från 

Hasslö i Blekinge och värmlänningen 
Leif Karlsson från Molkom, båda med 
lång erfarenhet av glidformsbyggen.

Här finns Peter Larzon, glidformsbyg-
gare som mestadels jobbat utomlands de 
senaste tre åren.

De bygger nytt landmärke i Nynäshamn 
Att vara glidformsbyggare är för många att åka land och 
rike runt och bygga unika anläggningar. Och att bo på hotell,                 
i husvagn eller liknande. Så har det ofta varit för lagbasen     
Yngve Sandberg, som under sina mer än 25 år inom NCC då    
och då kuskat runt i sin husvagn. 

– Det är ju det här man vill vara med om, säger han om att 
bygga Sveriges första naturgasanläggning i Nynäshamn,          
som snart blir ett nytt landmärke i kommunen.

Lagbasen Yngve Sandberg.
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Många av dem som tagits in för att 
bygga  i Nynäs är tidigare arbetslösa 
byggnadsarbetare. Nu har de fått en pro-
jektanställning på drygt 14 dagar med 
en bra lön. Men sedan är det för många 
tillbaka till arbetslösheten.

- Jag skulle tro att vi blir en 20 man 
kvar när själva lagringstanken är färdig. 
Då har vi 20 jobb i ett år framåt ungefär, 
säger Yngve Sandberg.

Jag frågar om NCC tagit in utländsk 
arbetskraft för projektet. Men så är det 
inte. I varje fall inte när det gäller själva 
glidformsbygget. Det kan vara någon 
eller några från ett uthyrningsföretag 
- men inte fler.

Vill ha stora unika jobb
Yngve Sandberg har varit anställd på 
NCC i mer än 25 år. 

- Det är den här typen av jobb jag vill 
hålla på med. Bland annat var jag med 
och byggde i Forsmark på den tiden. Vis-
serligen är det tufft att jobba både helger 
och vardagar i två veckor, men det är 
inte en så lång tid, säger han.

- Även om jag inte känner alla grabbar 
så är det ett jättebra lag. Och som sagt 
många är mycket rutinerade och vana.

Nu senast var Yngve vid det stora byg-
get Kungsbron vid Centralen. Då job-
bade lagen från NCC Anläggning och 
NCC Hus tillsammans.

- Det fungerade mycket bra. Det borde 
man göra om, säger Yngve.

Innan vi lämnar bygget i Nynäshamn, 
där byggstrålkastarna nu är på och spri-
der sken över Östersjön, växlar vi några 
ord om avtalsrörelsen som står för dörren. 
Har du några färdiga krav redan nu?

- Ja, det är dags för oss på anläggnings-
sidan att få en ordentlig löneökning. Vi 
har släpat efter i flera avtalsrörelser, sä-
ger Yngve Sandberg.

De bygger nytt landmärke i Nynäshamn 
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Byggettan skrev före sommaren om 
de slovakiska byggnadsarbetarna som 
arbetar med det stora tunnelprojektet 
vid Norrtull – en del av Norra Länken. 
Kranskötaren Jozef Hickl och hans ar-
betskamrater fick bara bra vitsord av 
Skanskas arbetsledare.

De slovakiska byggnadsarbetarna var 
helt i klass med sina svenska kollegor. 
Inget tal om att det inte handlade om 
vana yrkesarbetare.

Men när Byggettans rutinerade för-
handlare Niklas Lund började löneför-
handla så erbjöd Skanska löner som 

låg 25 procent under 
vad svenska yrkesar-
betare har.

Det blev ing-
en överens-
kommelse. 
Skanska 
menade 

också att de fått entre-
prenaden vid Norrtull,  
därför att de kan hålla 
en lägre lönenivå. 

Förhandlingen stran-
dade och gick till Bygg-
nads, som begärde en 
central förhandling.

Också den strandade och 
därför arbetar nu de slovakis-
ka anläggningsarbetarna sida 
vid sida med sina svenska kollegor, 
men tjänar ca 30 kronor mindre 
i timmen.

I höst startar ett projekt som 
ska kartlägga förhållandena 
kring de stora infrastruktur-
arbetsplatserna. Det ska ge en 
verklighetsbild av hur upp-
handlingar, betalningsström-
mar, entreprenad- och beman-
ningsföretagskedjor samt hur 
arbetskraftens sammansätt-
ning och villkor ser ut.

Gränserna inom EU är öppna. Företag och 
arbetskraft rör sig fritt inom Europa. Vi 
läser dagligen om att detta inte alltid sker 
utan konflikter. I Sverige, och särskilt när 
det gäller de stora infrastrukturprojekten, 

agerar idag ett stort antal globala företag 
på den svenska marknaden. Ändå är kun-
skapen om hur det egentlig ser ut på denna 
marknad mycket låg.

Stora arbetsplatser
LO startar ett projekt, tillsammans med 
Byggettan och Byggnads avdelningar i 
Göteborg och Malmö samt SEKOs och 
Transports lokalavdelningar i Stock-
holm, där förhållandena kring de stora 
infrastrukturarbetsplatserna ska kartläg-
gas. I första omgången kommer de stora 
arbetsplatserna vid Norra Länken, City-
banan och den nya tunnelbanestationen 
Odenplan att ingå. 

 Främst tre områden ska kartläggas. För 
det första: arbetskraftens sammansättning 
vad gäller nationalitet, anställningsförhåll-
anden och arbetsgivare?

Det andra området handlar om upp-
handlingsprocessen. Hur fungerar den? 
Hur arbetar till exempel stora beställare 
som Banverket och Vägverket?

Och det tredje området är en fråga om 
var pengarna tar vägen? Kan man följa 
penningströmmarna och är dessa projekt 
verkligen effektiva som stimulansåtgärder 
i lågkonjunktur?

När materialet är insamlat och samman-
ställt kommer det att presenteras i någon 
form av rapport/bok.

Arbetar sida vid sida
- men har helt olika löner

Det som såg ut som ett seriöst projekt, där 
Skanska skulle använda utländsk arbets-
kraft och betala enligt avtal, gick till slut 
till central förhandling som strandade. 

De utländska anläggningsarbetarna får där-
för nu 30 kr mindre i timmen än sina svenska 
kollegor, som de arbetar med sida vid sida.

Niklas Lund menar att det blir kon-
sekvensen av de skrivningar 

som finns i anläggnings-
avtalet. Blir man inte 

överens i en central 
förhandling så 

är det arbets-
givaren som 
bestämmer 
vilken tidlön 
som gäller. 
Till skillnad 
från bygg-
avtalet, där 

det finns en 
stupstock fast-

ställd.
Enda sättet att 

kunna garantera 
en lika behandling 
är därför att anlägg-
ningsavtalet ändras.

Kranskötaren Jozef Hickl.

Stor kartläggning av utstationerade företag 
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MEDLEMSMÖTE 

STUCKATÖRERNAS 
YRKESKLUBB

Aktuellt Aktuellt

Prestationslön – TBM
Statistik för perioden 1 maj–31 juli 2009. Detta är de 

tio högsta förtjänsterna på arbetsplatser över 4 000 timmar. 

 Företag Timmar Förtjänst 
     Veidekke Entreprenad AB 5 026 204,28 kr 
 JM Stombyggnad 4 357 203,15 kr 
 Veidekke Entreprenad AB 5 030 202,39 kr 
 JM Inredning i Stockholm AB 4 490 201,63 kr 
 JM Inredning i Stockholm AB 5 378 200,27 kr 
 Peab Bostad AB 10 376 198,52 kr 
 JM Stombyggnad 7 705 198,09 kr 
 JM Stombyggnad 6 332 197,10 kr 
 JM Stombyggnad 6 884 196,29 kr 
 NCC AB 6 523 195,88 kr 
   

 Högsta avstämningen är på 1 257  280,00 kr  
 Lägsta avstämningen är på 7 280  160,42 kr 

 Snitt på PU-ackord 500 773  191,09 kr 
 Snitt på rakt ackord 61 466  198,51 kr 
 Snitt på blandackord 509 980  186,99 kr  

 
 Under perioden har det gjorts 276 avstämningar på totalt 1 072 219 timmar.

Försäkringar informerar
Viktigt - alla måste välja 

avtalspension igen!
I år ska alla som fyllt 25 år och arbetar under kol-
lektivavtal göra omval för sin avtalspension SAF-LO. 
Omvalet gäller för pengar som du tjänar från 2009.
Som tidigare kan du välja själv var pengarna ska 
placeras och i vilken sparform. Väljer du inte, ham-
nar din avtalspension hos AMF Pension.  

Det är viktigt att du tänker på hur du ska göra med 
återbetalningsskydd och familjeskydd när du gör 
ditt val. 

Återbetalningsskydd innebär att om du 
skulle avlida och vill att det samlade vär-
det ska betalas ut till dina efterlevande 
(make/maka, registrerad partner/sambo 
eller dina barn) kan du teckna ett åter-
betalningsskydd. Är du ensamstående 
utan barn bör du inte välja återbetalningsskydd.  

Familjeskydd är en form av livförsäkring och inne-
bär att din familj (förmånstagare) kan få en extra 
pension om du avlider före 65 års ålder. I så fall 
kan du köpa ett familjeskydd för din Avtalspension 
SAF-LO. Observera att din egen pension blir lägre 
om du väljer till ett familjeskydd. 

Vill du veta mer om avtalspensionen gå in på www.fora.se
Eller kontakta Byggettans Försäkringar tel 08-734 65 00, telefontid måndag-fredag 8.00-12.00.

Tid: Torsdagen den 24 sep-
tember kl 17,00

Plats: Byggettans lokaler 
Skytteholmsvägen 2 Solna

Anmälan: För att kunna 
beställa kaffe och fikabröd 
- anmäl dig till Stig Lahti 
senast den 18 september, 
tel 08-734 65 98, 
e-post stig.lahti@byggnads.se
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Byggnads förbunds-
fullmäktige kräver

bättre a-kassa
Vid Byggnads förbundsfullmäktige i 
juni antog man ett uttalande om bättre 
a-kassa.

Byggnads kräver att regeringen höjer 
taket i a-kassan så att flertalet av Sveri-
ges löntagare får 80 procent av sin lön 
vid arbetslöshet.  Samtidigt måste avgif-
ten sänkas. Över 500 000 personer har 
tvingats att lämna a-kassan sedan reger-
ingen höjde avgifterna. Nu måste avgif-
ten sänkas så att alla kan vara med. 

Slutligen måste villkoren för att få 
ersättning förbättras. De försämringar 
som regeringen genomfört innebär att 
det har blivit krångligare att få ersätt-
ning. Förändringarna drabbar LO-
medlemmar i allmänhet och kvinnor i 
synnerhet.

Byggarbetslösheten 
sjönk under juni

Arbetslösheten sjönk under juni månad 
med en procentenhet jämfört med maj. 
Totalt är nu 9 procent av Byggnads med-
lemmar arbetslösa, 5,7 procent inom 
Byggettans område - där 885 byggnads-
arbetare är öppet arbetslösa.

Trots minskningen av antalet arbets-
lösa är det långt kvar till förra årets 
siffror. I juni 2008 var den totala arbets-
lösheten 2,7 procent. Ökningen jämfört 
med förra året är 6,3 procentenheter.

Arbetslösheten minskar nu i alla län.

 

Fler vakanser i
fastighetssektorn

Nu slår lågkonjunkturen också mot 
den kommersiella fastighetssektorn 

i Stockholm. Vakanserna i kontors-, 
butiks- och logistikfastigheter ökar 
medan hyror och fastighetspriser 
sjunker. Och så lär det bli under res-
ten av året om man ska tro Fastighets-
ägarna Stockholms julibarometer. 

Vakanserna har ökat i samtliga 
fastighetsbestånd under de senaste 
tre månaderna. Undantaget är bo-
stadsfastigheter. Vakanserna pressar 
hyrorna. Och det märks tydligast för 
kontorsfastigheter där hyrorna i snitt 
fallit med 7 procent enligt Fastighets-
ägarnas barometer.

Enligt Fastighetsägarna kommer 
den  negativa trenden att hålla i sig. 70 
procent av dem räknar med att kon-
tors- och logistikhyrorna kommer att 
falla ytterligare under den kommande 
tolvmånadersperioden. 30 procent av 
dem tror att även butikshyrorna fal-
ler. 

Sommarens byggnyheter i korthet
Välkommen tillbaka efter 
sommaren. Även om det inte 
hänt så stora saker, så har det 
ändå skett en del. Här nedan 
finns ett urval av kortnyheter 
som stått att läsa om under 
sommaren.

— Familjedag med Unga Örnar —
Alla är välkomna på en utflykt för hela familjen till Unga Örnars friluftsgård Örnboet vid Flatensjön

söndagen den 20 september kl 11.00-14.00. 
Uppträdande för barnen, porslinskrossning, tipspromenad och grill - ta med korven! 

För vägbeskrivning och mer info: www.sthlm.ungaornar.se
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—  Konkurser  —
 
556254-3826 AGH Byggservice AB                 090805
556731-0189 Allmän Bygg & Service i Sthlm AB fb. Primagenia AB         090603  
556761-8516 Assistansjouren Svenska AB         090611      
711102-1213 Amauty Piedra Avila med ftg  Wamam Stensättare f:a Piedra   090702      
556713-1007 Björkmans Montage & Inredning AB   090805      
556588-9572  F:a Brantbrinks Rör AB    090406
556667-1144 Byggtjänstbutiken i Sverige AB     090529      
556767-1416 Campari Entreprenad AB             090710      
556536-3131 DeJor AB                            090805      
556673-9669 Designsnickeri i Värmdö AB         090706      
556688-8086 DVS Entreprenad AB                 090618      
556661-1603 Farsta Total AB                    090803      
556392-3290 Fentab Fasadentreprenad AB         090708      
556333-4530 Guve Bygg AB                       090608      
556631-3697 Hansson Bygg AB, Agne Henrik       090811      
556670-0703 Hellna Bygg AB                     090812      
556739-6535 H-ME Hölö Motor Entreprenad AB     090612      
556722-8761 Housetech i Uppland AB             090624      
556656-4653 Hovets Håltagning AB               090812      
556467-7705 HVK Sverige AB                     090623      
556748-0594 JFM Bygg AB                        090812      
556748-7722 Jotab Entreprenader AB             090720      
556625-6201 Lidingö Lastbilscentral AB         090624      
556475-5881 Litto Bullerskydd AB               090515      
556638-9267 Mont Balk AB                       090608      
556668-1499 NBS Produktion AB                  090609      
556698-0008 Nitero Bygg AB                     090624      
556735-9152 Rodemir AB                         090709      
556662-5900 Storstadens Glas AB                090723      
556773-6680 Sverige Elegant Bygg AB            090612      
556657-1146 T.N.K Service AB                   090706      
556774-6424 TC Håltagning AB                   090729      
556717-7182 Tj.Akademin Allt i Allo i Nacka    090513      
556438-0953 Wedo Konsult AB                    090529   
556550-9519 Vävarn AB, fb EcoCon Bygg AB                 090629      

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

– kontakta Byggettan tel 08-734 65 00.

Aktuellt Aktuellt

PENSIONÄRSMÖTE
  Tid: Torsdagen den 22 oktober, kl 13.00  

Plats: Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41
       

— Dags för pensionärerna att göra uppror?

Vi gästas av Stig Malm, tidigare LO-ordförande, 
som ger sina synpunkter på detta.  

Stig Nordströms trio underhåller. Efter mötet serveras kaffe med smörgås. Ta gärna med en anhörig eller vän.

Hjärtligt välkommen! PRO-BYGGETTAN 

Skriv motioner 
till Byggnads 

kongress 
Alla medlemmar har rätt att 
skriva motioner till Byggnads 
kongress, som är i juni 2010. 
En motion kan handla om allt från för-
ändringar i ditt avtal, önskemål om fler 
semesterdagar, friskvård, kompensa-
tion för att röd dag hamnar på en lör-
dag, eller ur ett större perspektiv till 
exempel att Byggnads ska verka för en 
högre a-kasseersättning eller fri tand-
vård.

Att som medlem föra fram sin åsikt 
och sina förslag till förändringar är en 
demokratisk rättighet. Motioner till 
kongressen kan du skriva som enskild 
medlem, från klubben, sektionen, avdel-
ningen eller förbundsstyrelsen. 

Motioner ska enligt stadgarna vara 
förbundskontoret tillhanda senast sex 
månader före kongressens öppnande. 

I Stockholm ska du lämna motionen 
till din sektion senast den 8 september. 
På Gotland är sista datumet den 18 sep-
tember. 

Byggettans representantskap beslutar 
om motionen ska sändas till förbundet 
som Byggettans egen, det betyder att 
Byggettan ställer sig bakom den inskick-
ade motionen, eller om den ska skickas 
som enskild, det vill säga direkt från 
motionären utan att Byggettan ställer 
sig bakom den.

— Familjedag med Unga Örnar —
Alla är välkomna på en utflykt för hela familjen till Unga Örnars friluftsgård Örnboet vid Flatensjön

söndagen den 20 september kl 11.00-14.00. 
Uppträdande för barnen, porslinskrossning, tipspromenad och grill - ta med korven! 

För vägbeskrivning och mer info: www.sthlm.ungaornar.se
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Medlemsmöte
Tisdagen den 8 september 

Sektion 01, Bromma, Västerort, Kista och Ekerö

Tema Antal dödsolyckor ökar på arbetsplatsen,
                   gäst är Tommy Lundin, Arbetsmiljöverket 

Plats  Scandic hotel, Brommaplan

Tid  Kaffe o macka serveras från 16.30

Sektion 07, Märsta, Upplands Väsby och Sigtuna

Tema Fackliga förtroendemannafrågor 

Plats  Nya Kulturhuset, Centralv 6, Upplands Väsby

Tid  17.00

Sektion 02, Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Tema Avtalsrörelsen, kollektivavtalet. Gäst är   
 Torbjörn Johansson, Byggnads nya avtals- 
 sekreterare 

Plats  Folkets hus, Nynäshamn  (OBS lokalen!)

Tid  17.30 (mat serveras från 17.00)

Sektion 08, Nacka och Värmdö

Tema Akuella frågor 

Plats  Boo Folkets hus, Orminge centrum

Tid  17.30

Sektion 03, Huddinge, Botkyrka och Salem

Tema Avtalsmotioner

Plats  ABF, Kommunalvägen 26, Huddinge

Tid  17.00   

Sektion 09, Solna, Sundbyberg och Sollentuna

Tema Avtalsfrågor
Plats  Byggettans nya konferenslokaler, 
  Skytteholmsvägen 2 bv, Solna
Tid  17.00

Sektion 04, Södertälje, Nykvarn och Gnesta

Tema  Aktuella frågor

Plats  ABF-huset, Nedre Torekällgatan 7, Södertälje

Tid  17.00

Sektion 10, Stockholm, Hägersten, Lidingö,
                     Skärholmen och Älvsjö

Tema Arbetsmiljöfrågor, gäst är Tomas Kullberg,  
 arbetsmiljöansvarig Byggettan

  Nominering till avtalsrådet

Plats  Hägerstens Medborgarhus, Riksdalervägen 2

Tid  17.00
Sektion 05, Järfälla, Upplands Bro och 
                     mot Enköping

Tema Aktuella frågor

Plats  Folkets hus, Gjutarplan 2, Kallhäll

Tid  17.30

Sektion 11, Täby, Danderyd, Vallentuna, 
                     Österåker och Vaxholm

Tema Arbetsmiljö 

Plats  Scandic hotel, Näsbyvägen 4, Täby

Tid  17.00
Sektion 06, Johanneshov, Farsta, Skarpnäck     
                     och Skogås 

Tema Avtalsmotioner 

Plats  Farsta Gård 

Tid  17.30

Sektion 12, Gotland

Tema Aktuella frågor, Bowling

Plats  Kanonen (Soldathemmet)

Tid  OBS! fredagen den 18 september, kl 18.00


