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Christian kommenterar Innehåll

  Ta debatten ute i boden

Vi är nu tillbaka efter en välbehövlig 
semester och det är dags att ta tag i alla 
utmaningar med förnyad energi. 

Mitt under semesterfirandet rasslade 
LO:s stora rapport om infrastruktur-
projekten, Citytunneln, Norra Länken 
och Citybanan, ner i mejlen. Mycket 
läsning, där det tyvärr visar sig att det 
är lika illa - eller till och med värre - än 
vi befarade. 

Rapporten visar på stora löneskill-
nader. De utländska arbetstagarna får 
mellan 55 och 80 procent av den lön per 
arbetad timme som en svensk arbets-
tagare får. 

Övertidsersättning utgår sällan, trots 
att övertidsarbete är vanligt och trots att 
majoriteten av de utländska underentre-
prenörerna har svenska kollektivavtal. 
Arbetsplatsolyckorna på dessa tre pro-
jekt är upp till tre gånger fler än genom-
snittet i Sverige, enligt rapporten.

Nu måste vi ställa ännu hårdare krav 
på att utförseln av svenska skatte–
medel stoppas. Inkomsten från skatter-
na hamnar i andra länder. Även förut-
sättningarna för företagen blir orättvisa, 
för att vissa etablerar sig i de länder som 
har lägre skatter och avgifter. 

Vi måste kräva av företagen som vin-
ner budgivningarna att de även uppfyl-
ler krav på justa löner och villkor. Inte 
bara till de egna anställda, som ofta är få, 
utan även att deras underentreprenörer 
uppfyller det de förbundit sig till genom 
kollektivavtal.

När ni läser det här är Byggettans pla-
nering inför nästa år i full gång. Vi har 

en del tuffa uppgifter som vi måste hitta 
nya, kanske otraditionella, lösningar på. 
Den allra viktigaste är det fortsatta med-
lemstappet och svårigheten att värva 
nya medlemmar. Den negativa trenden 
har tyvärr inte vänt under det första 
halvåret i år. 

Vi måste få debatten om medlemskapet 
att komma tillbaka till de solidariska och 
ideologiska värderingar som det bygger 
på i grunden. Vi är bara en stark part på 
svensk arbetsmarknad om vi är många. 

Det är lätt att ta till argument om för-
säkringar och andra förmåner som 
följer med medlemskapet, när man för-
söker värva eller behålla en medlem. 
Om vi ska få medlemmar till Byggettan 
som delar våra värderingar behöver vi 
få alla att förstå det verkliga värdet av 
medlemskapet. 

Det handlar om – Löftet: ”Vi lovar 
och försäkrar att aldrig någonsin under 
några omständigheter arbeta på sämre 
villkor eller till lägre lön än det vi nu 
lovat varandra”. Det är detta hela kol-
lektivavtalet och fackföreningsrörelsen 
bygger på. 

Vi får inget gratis. Det är genom att vi 
är så starka - och det är vi genom att vi 
har så många medlemmar - som vi kan 
förhandla löner var tredje månad ute 
på arbetsplatserna. Då får vi lönenivåer 
som står sig väldigt bra i ett internatio-
nellt perspektiv. 

Men när det blir färre i byggbodarna 
som är medlemmar, så åker de inte bara 
snålskjuts på våra medlemmar, utan 
allvarligare är att de försvagar vårt för-
handlingsmandat. 

Därför måste vi se till att alla är med-
lemmar - så vi kan fortsätta ha svensk 
fackföreningsrörelses mest offensiva 
lönepolitik! 

Det är också anledningen till att vi 
måste ha kvar en stark a-kassa. När a-
kasseersättningen sjunker pressas lö-
nerna på våra arbetsplatser. Det är vad 
som händer när byggnadsarbetarna blir 
tvungna att ta jobb till lägre löner, istället 
för a-kassa, för att kunna försörja sig. 

Det är detta som regeringen försöker, 
och till viss del lyckats med, genom det 
man kallar för sin arbetslinje. Det är 
bara ett nytt sätt att pressa våra löner 
och försvaga fackföreningsrörelsen. 

Ta nu debatten ute i din byggbod, och 
se till att alla förstår det verkliga vär-
det av medlemskapet. Vi ska inte bara 
förbli ett starkt fackförbund, vi ska bli 
ännu starkare. Det är vi som ska sätta 
agendan på svensk arbetsmarknad i 
framtiden! 

Och till sist - oavsett 
vad du röstar på - 
kom ihåg att varje 
röstsedel är oerhört 
viktig för att demo-
kratin ska vara fort-
satt stark. Partier med 
avvikande idéer ska inte 
kunna ta sig in i riks-
dagen bara för 
att andra par-
tiers väljare 
ligger kvar på 
sofflocket!

Christian Bengtzelius  
Byggettans ordförande 
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Det finns ett stort antal hyreslägenheter 
byggda på 60- och 70-talet som är i behov 
av en ordentlig upprustning. Byggnads 
har krävt av den nuvarande regeringen att 
man går in med statligt stöd för att klara 
detta stora behov av renovering, om- och 
tillbyggnad.

Även av energiskäl finns mycket goda 
skäl att göra nödvändiga ombyggnader 
och bland annat tilläggsisolera. För en 
sak är säker: uppvärmningskostnaderna 
kommer inte att bli lägre framöver.

I Åby i Västerhaninge  siktar man  på 
att få ned energikostnaderna, samtidigt 
som man tar ett helhetsgrepp och även 
byter stammar, monterar nya balkonger, 
tilläggsisolerar, byter fönster och bygger 
om badrummen.

Området Åby består av 51 tre- och två-
våningshus. Ombyggnadsarbetena är 
indelade i fyra etapper och det hela ska 
vara klart inom en tvåårsperiod. Totalt är 
drygt 200 man inskrivna och har arbetat 
eller arbetar i projektet, som är indelat i 
fyra etapper.

- Det är inte dåligt med 200 man. Och det 
finns massor med liknande hyreshus från 
60-talet  i Stockholmsområdet. Hus som är 
i mycket stort behov av ombyggnad, säger 
Göran Sporsén.

Här i Västerhaninge är det Akelius 
Fastigheter som är hyresvärd. Huvuden-

treprenörer är Kungsfiskaren, Windefalk 
och Ikator. Antalet underentreprenörer 
och andra företag i projektet är så många 
att nästan ingen kan hålla reda på vilka 
det är.

Platschefen håller med: 
- Ja det är en väldig förändring som skett 

under de senaste åren när det gäller anta-
let företag som är inblandade i ett 
sådant här projekt.

Ett bra jobb
Daniel Löjdkvist står och 
finjusterar betongarbe-
tet på en av de tidigare 
balkongerna, som nu 
byggts in. Egentligen är 
han snickare som från 
början utbildade sig 
inom marinen. Tog ett 
lärlingsjobb som rivare, 
men har nu yrkesbevis 
som snickare.

Han tycker det här är ett bra 
jobb. Han deltar i många olika 
moment, vilket är kul. Eftersom 
han bor på Muskö har han också 
för en gångs skull nära till jobbet. 

Mickael Fahlin och Mikael Lagerström 
står och sprutar puts. De har just kommit 
till Åby och de är nästan klara med den 
första av flera huskroppar, som de ska 

putsa. Putsen är röd och det syns på deras 
arbetskläder.
Vi diskuterar löneläget och Mikael Lager-
ström säger:

- Vi får väl se vad lönen blir. Det här är 
det första huset och det tar lite tid innan 
alla rutiner sitter. Lönen ska stämmas av 

om några dagar och då blir det spän-
nande att se var vi hamnar.

Hyresgäster bor kvar
Alla arbeten, både 

utom- och inomhus, 
pågår samtidigt som 
hyresgästerna bor 
kvar i sina lägenhe-
ter. Vad vi förstår 
vid ett besök i en lä-
genhet innebär det 
påfrestningar att ha 
toalett och dusch på 

gården under ett antal 
veckor. Men samtidigt 

är man glad att området 
äntligen rustas upp.

Eftersom det är mycket folk 
i området är det viktigt med 

ordning och reda. Även för dem som ar-
betar där. Kungsfiskaren delar därför ut 
gula västar med nummer på till alla som 
arbetar eller besöker området. För alla som 
ska arbeta har platschefen en genomgång 

Omfattande rot-jobb sysselsätter 200 i Västerhaninge
I området Åby i Västerhaninge rustas 500 hyreslägenheter upp. 
Förutom byte av stammar, fönster och nya fasader satsar fastig-
hetsägaren Akelius på energiinvesteringar. Bland annat ska det bli 
bergvärme. 
   Den här typen av rot-jobb skulle behövas i många fler områden 
byggda på 60- och 70-talen. Det säger Göran Sporsén, ombudsman 
på Byggettan.

Daniel Löjdkvist.
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av vilka säkerhetsregler och annat som 
gäller inom området.

Niclas Ewerklous är skyddsombud och 
berättar hur det är att försöka hålla ord-
ning på allting samtidigt som folk bor kvar 
i sina lägenheter. 

- Fördelen är att vi har gott om mark 
här. Det betyder att vi har ordentliga av-
lastningsområden. Men när det är många 
företag tar allt tid och man måste tjata. Han 
tillägger:

- Det finns mycket barn i området så 
därför är det extremt viktigt att vi har koll 
på transporterna. Som en extra säkerhets-
åtgärd ska därför alla transporter inom 
området ha en gående person med sig, 
berättar Niclas.

I varje lägenhet sker stambyte i kök och 
badrum. Badrummen byts ut helt. Med 
en ny metod kommer ett helt nytt badrum 
som är  mer eller mindre färdigt och mon-
teras på plats.

De som har inbyggda balkonger får yt-
terligare yta när balkonger flyttas ut och 
hängs utanpå fasaden. Det blir också nya 
fönster och balkongdörrar.

Många av husen behöver också drä-
neras eftersom de gamla vatten- och 
avloppsledningarna ofta är helt sön-
derrostade. Samtliga tak kommer att 
läggas om och det blir nya entréer och 
entrédörrar.

Få ner energiförbrukningen
För att minska energiförbrukningen kom-
mer samtliga huskroppar att tilläggsisole-
ras och förses med ny puts i olika färger. 
Samtliga fönster och balkongdörrar byts 
ut och nya energifönster med högt isoler-
värde sätts in.

För att ytterligare energieffektivisera 
så installeras bergvärme. 51 borrhåll ska 
förse området med bergvärme. Även vär-

Omfattande rot-jobb sysselsätter 200 i Västerhaninge

mepumpar ska medverka till att få ner 
energiförbrukningen.

Det handlar således om verkligt stora 
renoveringar och ombyggnader. Det inne-
bär också att det blir hyreshöjningar för de 
boende. Hur höga är ännu inte klart.

Hur är löneläget i ett sådant här pro-
jekt?

- Mycket olika, eftersom det handlar 

om så många olika moment, säger Göran 
Sporsén, som ska tillbaka och stämma av 
lönen för murarna om några dagar.

Han slår ett slag för de raka ackorden. 
- Det tjänar gubbarna bäst på. Även 

mindre yrkesgrupper kan gå på raka ack-
ord. Två hundra kronor i timmen är helt 
möjligt för till exempel murarna på Inter-
Roc säger Göran Sporsén. 

Mickael Fahlin och Mikael Lagerström sprutar puts på fasaderna i Åby, där  500 hyreslägenheter 
rustas upp.
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De bygger fotbollens
nya nationalarena

Lagbasen Rolf Snäcke på PEAB är nöjd med 
jobbtillvaron. Efter ett mycket stort antal år 
som byggnadsarbetare får han nu vara med 
och bygga fotbollens nya nationalarena 
– Swedbank Arena i Solna.

 – Det kan man väl säga är något av ett 
drömjobb. Något som man nog bara får 
vara med om en gång i sitt yrkesverk-
samma liv, säger Rolf Snäcke. 

Vi står på den översta läktarsektionen 
och ser ut över det gigantiska arenabyg-
get. Utsikten är makalös. Att han dessut-
om är AIK:are gör ju inte saken sämre.

Rolf Snäcke tycker det är kul att få vara med och 
bygga något som är ett prestigeobjekt för företaget.
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Det är något mäktigt över den nya 
arenan som växer fram vid Solna station 
där det tidigare mest varit upplag och en 
del gamla industritomter. 

Allting med den nya arenan är stort. 
Mycket stort. Antalet pålar i marken. Be-
tongpelarna som sticker upp ur marken, 
höjden från övre läktarsektionen. För att 
inte tala om de 160 m långa takstolarna, 
som ska bära upp det skjutbara taket över 
arenan.

- Det ska monteras med hjälp av Euro-
pas största mobilkran. Man förstår att det 
handlar om precision när en sådan balk 
ska läggas på plats, säger Rolf Snäcke.

Förutom fotbollsarenan finns planer på 
shoppingcenter och bostäder i något som 
går under namnet Arenastaden. Vattenfall 
kommer exempelvis att förlägga sitt nya 
huvudkontor till området. Realiseras alla 
planer kommer området att vara en bygg-
arbetsplats länge.

- Jag har varit här sedan i mars förra 
året. Arenan ska stå klar i september 
2012, om allt går enligt planerna, berättar 
Rolf Snäcke. Och hittills håller tidtabellen, 
även om en läktarsektion på ena kortsidan 
skulle ha varit uppe nu. På grund av att 
man måste påla om, ligger man lite efter.

Svårt sätta ackord - men det går
När det var som snärjigast kring jul fick 
laget arbeta skift, men nu är det normala 
arbetstider som gäller.

- Vi är cirka 30 personer i laget. Träarbe-
tare och betongare. Sedan har Strängbe-
tong ungefär lika många man här. Därtill 
finns ett antal anläggningsarbetare - även 
dessa från Peab. Men jag tror vi behöver 
växla upp lite den närmaste tiden för att 
sedan hålla oss kring våra 30, säger Rolf 
Snäcke.

Här som vid de flesta nybyggen hand-
lar det om ackordslön. Jag frågar hur man 
kan ackordssätta den här typen av unika 
byggen.

- Det är svårt men det går, säger Rolf 
Snäcke, som berättar att ackordet ligger 
strax under 200 kr i timmen.

Många i laget känner varandra sedan 
tidigare objekt. Senast var man vid Lind-
hagensplan och byggde ICA Maxis livs-
medelshall.

Uppe på läktaren träffar vi Marcus 
Hansson från Strängbetong. Han inspek-
terar de lagningar som måste göras sedan 
läktardelarna kommit på plats.

- Vi får ju hit färdiga element från 
Strängnäs som ska fogas samman. Då 
måste pålningen vara korrekt, liksom de 
betongfundament som Peab-gänget gjutit 
på plats. Annars passar inte läktardelarna. 
Så det är ett riktigt precisionsarbete, säger 
Marcus, som är en av många långpendlare 
i byggbranschen.

Sju tusen pålar i marken
När vi lite senare vandrar runt nere på 
den färdiggjorda betongplattan  träffar  
vi på skyddsombudet Martin Lund-
gren. 

- Det har nog slagits ner kanske sju tusen 
pålar i marken, säger han.

- Marken ska senare beläggas med 
över en halv meter jord för att det ska 
bli en riktigt fin matta för spelarna.

Han berättar att man har skyddsrond 
varje måndag med de olika inblandade 
företagens representanter. En fördel 
med arenabygget är att det finns gott 
om plats i och runt själva byggnationen. 
Avstånden inom området är faktiskt så 
stora att man ibland tar hjälp av moped 
eller fyrhjuling.

- Men det är också till fördel i skydds-
arbetet. Det finns plats att lagra och 
flytta byggdelar utan att det inverkar 
på de som är igång just då, säger Martin 
Lundgren.

Åter till lagbasen Rolf Snäcke som ska 
i väg på ett möte.

- Jag har nu varit i Peab och tidigare 
BPA i väldigt många år. Det klart att det 
här arenabygget, och även det vid Glo-
ben, är prestigeprojekt för företaget. Nå-
got att vissa upp. Så visst är det kul att få 
vara med, säger han.

Störst och dyrast
Swedbank Arena, Sveriges nya nationalrarena, ska bli Nordens största arena och uppfylla 
de högsta tekniska rekommendationerna för fotbollsarenor. Arenan kommer att bli cirka 
100 000 kvm med plats för 50 000 sittplatser vid idrottsevenemang och 65 000 vid konser-
ter. En specialitet är det gigantiska taket som går att stänga och öppna. 
   Inom arenan kommer att finnas restauranger med plats för 8 000 gäster, 40 kiosker, 
7 000 vip-stolar och 92 loger. 
   Men smakar det så kostar det. Kontraktssumman är på över 2,2 miljarder kronor.

Rolf Snäcke tycker det är kul att få vara med och 
bygga något som är ett prestigeobjekt för företaget.
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Gården fylls snabbt med folk. Trots den 
stora blandningen av människor finns 
det en tydlig gemensam nämnare - att 
det är ett viktigt val vi har framför oss. 

Vid ingången står Byggettans nya 
ordförande, Christian Bengtzelius och 
hälsar folk välkomna. Det var i juni 
han tillträdde, så han har precis hunnit 
installera sig. Och avsluta sin pappale-
dighet.

- Det är en hel del nytt att sätta sig in 
i som ordförande men jag har ett nära 
samarbete med förra ordföranden Johan 
Lindholm och det kommer jag att fort-
sätta med, säger Christian Bengtzelius.  

När semestern är över kommer han 
arbeta med att förstärka samarbetet 
inom 6 F (samarbetet mellan Byggnads, 
Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Seko 
och Transport). 

- Medlemsvärvning kommer också att 
vara en prioriterad fråga, säger han.

Skola och vård viktiga
Vid buffébordet står snickarna Daniel 
Olsson och Olof Gahnström. Båda bor 
och arbetar på Gotland. Olof Gahn-
ström har varit medlem i Byggnads i 20 
år. De bekräftar att Christian Bengtze-
lius prioriterar rätt. 

- Facket skulle kunna bli bättre på att 
rekrytera medlemmar. De fackliga före-
trädarna är inte ute på arbetsplatserna 
tillräckligt ofta. De sätter inte ens upp 
lappar, säger Olof Gahnström.

För Daniel Olsson är skola och vård 
de viktigaste valfrågorna.

- För mig får de gärna höja skatterna 
om det behövs för att behålla välfärds-
systemet, säger han.

Det är en varm dag och de flesta drar 
sig till den delen av gården där det är 
skugga. Där hittar jag Kjell och Birgitta 
Sevefjord från Seko. 

- För mig är trygghetssystemet den 
viktigaste valfrågan. Det måste vara so-
lidariskt fixat, plånboken får inte styra, 
säger Kjell och Birgitta fortsätter;

- Otrygga anställningar är en jätte-
viktig fråga. Vi har just gjort en enkät 
på Seko bland 3 000 medlemmar som 
visar att många kvinnor som är födda 
på 1980-talet och senare har deltidsan-

Hett och trångt vid 
Byggnads mingel

Det här året är temperaturen extra hög i Almedalen eftersom 

det bara är några få månader kvar till riksdagsvalet. Det märks 

även på Byggnads mingel att många har tagit chansen att ge sig 

av till Visby. Föranmälningarna blev så många att de fick byta 

till en större gård för att få plats med alla gäster. 
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ställningar, trots att de hellre skulle vilja 
ha heltid, berättar hon. 

En annan av minglarna är Stina Er-
iksson, ordförande för SSU Handels i 
Stockholm. I Almedalen har hon gått 
runt och lyssnat på olika samtal. Hon 
säger att det är ett bra sätt att vässa sina 
argument. Något som är viktigt så här 
inför valrörelsen. 

- En mandatperiod till med den nuva-
rande regeringen och välfärdssamhället 
kommer att vara förstört, säger hon.

Ett kryss för Leif
Ombudsmannen och riksdagskandida-
ten Leif Nyberg kommer fram till mig. 
Han brinner av engagemang för valet.

- Jag står på 15:e plats på Socialdemo-
kraternas lista i Stockholms län. Det är 
jag som är byggnadsarbetarnas kandi-
dat. Ett kryss för mig är ett kryss på en 
förbättring av arbetsvillkoren.

- Politik och fackliga frågor hör sam-
man. Det är viktigt att gå in i politiken 

och fightas. Förutom de arbetsrättsliga 
frågorna är bostadsbyggandet en hjärte-
fråga för mig, fortsätter han med energi 
i rösten.  

Leif Nyberg säger att det byggs för få 
bostäder och att alliansen lämnar allt 
ansvar till marknaden. 

- Det kommer att drabba våra ungar. Det 
är bara de med rika föräldrar som kommer 
att ha råd att köpa en lägenhet, säger han.

Leif Nyberg vill ändra den nuvarande 
trenden genom att bland annat ge inves-
teringsbidrag till bostadsbyggande av 
hyresrätter. Han vill också utöka rot-
avdraget till bostadsrättsföreningar och 
allmännyttiga bolag. På så sätt skapas 
möjligheter att sätta igång renoveringar 
bland hyresrätter, något som bland an-
nat miljonprogramsbostäderna är i stort 
behov av. 

I en annan del av gården står Marie 
Louise Forsberg Fransson, Landstings-
styrelsens ordförande i Örebro, Boris 
Ståhl och Fredrik Nordström, båda poli-

tiska sekreterare (S) i Västra Götalands-
regionen. De samtalar om vården. 

- Vi vill ha en sammanhållen vård som 
fokuserar på hela människan. För att 
skapa det är byggnaderna viktiga. Där-
för känns det extra angeläget att gå på 
Byggnads mingel, säger Marie-Louise 
Forsberg Fransson.

Bygga i världsklass
- Vi måste bygga i världsklass. Hur man 

bygger är en del av sjukvården. Det hand-
lar om att tänka färger och material istället 
för larm. Själva byggnaden kan vara reha-
biliterande i sig. Här är byggforskningen 
mycket viktig, säger Boris Ståhl.

Maten är så gott som slut på buffébor-
det och Mona Sahlins tal i Almedalen 
börjar närma sig.

Det råder ingen tvekan om vilka de 
viktigaste valfrågorna för det här säll-
skapet är. Det behövs en regering som 
sätter sysselsättning och trygghetssys-
temen högst på dagordningen.

1. Riv upp Lavallagen. 
Svenska kollektivavtal ska 
gälla i Sverige. Du ska ha 
samma rättigheter oavsett 
varifrån du kommer. Ingen 
lönedumpning.

2. A-kassan är inget bi-
drag, det är en försäkring. 
Vi ska tillbaka till att 80 
% av löntagarna får 80 % 
av sin lön. Taket höjs och 
ingen ska betala mer är 80 
kronor per månad. De som löper störst risk att bli ar-
betslösa ska inte straffas med hög avgift till a-kassan.

3. Jag vill investera i Sveriges ungdomar, därför er-
bjuder vi dem 20 000 jobb-, praktik- och utbildnings-
möjligheter.

4. Rotavdraget vill jag ska utvidgas till hyres- och bo-
stadsrätter och gälla för klimateffektiviseringar.

 Byggnads

•	 Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads,  

organiserar arbetstagare inom bygg- och 

 anläggningssektorn. 

•  Byggnads har idag cirka 112 000 medlemmar  

inom ett trettiotal yrkesgrupper. 

•  Byggnads uppgift är att ta tillvara medlemmar-

nas intressen på arbets marknaden och i sam-

hället i stort.

•  Byggnads arbetar bland annat med: 

 Att förhandla med arbetsgivare och träffa avtal  

om medlemmarnas löner, arbetstid och andra 

 arbetsvillkor. Att försvara medlemmarnas rättig-

 heter enligt de lagar som gäller  på arbetsmark-

 naden samt att bistå medlemmarna i deras rätt 

 till försäkringsersättning vid sjukdom, olycks-

fall, ålderdom, rehabilitering och arbetslöshet.

•  Byggbranschen är beroende av politiska beslut. 

 Byggnads engagerar sig därför i politiken för att  

bland annat påverka bostadspolitiken och bygg-

 branschens utveckling.

•  Byggnads arbetar aktivt och brett med utbild-

ning, information och opinionsbildning.

www.byggnads.se

inför riksdagsvalet
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10 löften från Mona Sahlin till alla byggnadsarbetare
5. Företrädesrätten vid återan-

ställning får inte sättas ur spel när 
arbetsgivare hyr in personal från 
bemanningsföretag.

6. De fackliga rättigheterna 
måste skyddas. I offentliga upp-
handlingar vill jag att arbetstagar-
nas löner, arbetstider och andra 
villkor ska kunna garanteras.

7. Vi måste ha en mänskligare 
sjukförsäkring. Jag vill ge de sjuka 
en chans att bli friska. Vi tar bort 

stupstocken och höjer ersättningen.
8. Pensionärer ska inte förlora på att ha arbetat. 

Det betyder sänkt skatt för pensionärer. Pension 
och löner ska beskattas lika.

9. Vård efter behov, aldrig efter plånbok.
10. Jag vill ha ett jämställt samhälle. Därför 

vill jag avskaffa vårdnadsbidraget.
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Vi träffades en av de där heta som-
mardagarna. I solen är det uppemot 30 
grader men Urban Rosén varken ser el-
ler känner av värmen eller solen. Han 
servar kylaggregatet i ishallen i Sund-
byberg.

– Ett typiskt uppdrag. Service av kyl-
anläggningen i en ishall, det är ungefär 
som när man servar bilen. Anläggning-
en ska gås igenom efter ett antal drift-
timmar. Det är ett planerat arbete. Det 
tar två till tre dagar att utföra det jobb 
som jag har börjat idag, säger Urban 
Rosén.

I hans arbete är det extra viktigt att se 
till att köldmediet – ammoniaken – inte 
kan läcka ut. 

-Ammoniak i stora mängder, är 
mycket farligt för oss människor. Men 
det positiva är om det blir en liten läcka, 
så känner man lukten vid väldigt låga 
nivåer och kan åtgärda problemet utan 
komplikationer, berättar Urban. 

Urban arbetar på det finskägda företa-
get Huurre, som har kontor i olika städer 
i hela Sverige. Urban tillhör Region öst, 
vilket innefattar både Stockholmsre-
gionen och Uppsala. Det passar Urban 

bra eftersom han bor några mil öster om 
Uppsala, i den lilla orten Almunge.

Varför blir man kyltekniker?
– I mitt fall började det när jag jobbade 

på en restaurang. Frysrum och kyldis-
kar skulle bytas ut på restaurangen och 
jag blev intresserad, så på den vägen är 
det. 

Urban började läsa på komvux och 
vidare sedan på AMS, nuvarande Ler-
nia.

- Jag testade några olika kylföretag 
innan jag hittade rätt och började arbeta 
på Huurre. Mitt arbete är varierande och 
infattar allt från plug-in-boxar till mega-
watt anläggningar.

Kontor och verkstad i bilen
En kyltekniker håller ofta på med allt 
som har med kyla/värme att göra. På 
Huurre kan man antingen arbeta med 
service och underhåll eller med ny-
installationer och specialmonteringar.

 – Jag är på service och underhåll. Det 
passar mig bra för tillfället, säger Urban.

I solen utanför ishallen står firmabilen 
parkerad. Bilen är hans kontor och verk-
stad. Där har han allt som behövs. 

Kylteknikerna är en udda yrkesgrupp 
inom Byggnads. Urban Rosén arbetar på 
ett av de större företagen i branschen. 
Finskägda Huurre har nästan 150 anställ-
da runt om i landet. Urban Rosén gillar 
verkligen sitt jobb men tycker att det sat-
sas för lite på de anställda, både när det 
gäller lön och andra villkor. Och inte gav 
den senaste avtalsuppgörelsen något spe-
ciellt, säger han.

Kylteknikerna är värda mer

Från början var inte Urban Rosén särskilt fackligt 
intresserad, men intresset har vuxit efter hand.
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Som kyltekniker på service arbetar du 
ofta ensam. Ett jobb kan ta några tim-
mar eller några dagar. Vissa arbeten är 
planerade och andra är akuta. 

- En kyldisk som går sönder i en livs-
medelsbutik måste lagas omedelbart. Då 
kan det bli både övertid och nattjobb.

Brinner för sitt arbete
 Som kyltekniker följer Urban och hans 
arbetskamrater kylavtalet. De flesta 
som arbetar inom kylbranschen har 
månadslön och Urban anser att den inte 
är så speciellt hög. 

- Den motsvarar inte all den kun-
skap och erfarenhet som vi besitter, 
vilket företagen kräver att vi ska ha.  
Jag brinner verkligen för mitt arbete, 
och jag kommer bra överens med mina 
arbetskamrater, som gör ett bra jobb. 
Tyvärr syns inte resultatet i löneku-
vertet, säger Urban.

Det finns några tusen kyltekniker i 
hela landet. I Stockholm vet man inte 
hur många det är. Många – faktiskt de 
flesta – är inte med i facket.

I Byggettan finns ett 80-tal medlem-
mar som är kyltekniker. 

- En anledning till att vi är så få, kan 
bero på att det finns många små kylfö-
retag som har få anställda och de kän-
ner inte att de har behov att vara med 
i facket. 

- Men sedan är vi väl inte heller så bra 
på att värva nya medlemmar. Jag kan 
bara gå till mig själv. Jag är mest ute på 
olika jobb och då ofta ensam. Där finns 
inte så många att värva, säger Urban.

Urban anser att om det ska bli någon 
ändring måste de lägga ner mer kraft 
och organisera medlemsvärvningen på 
ett mer rationellt sätt. 

Kylteknikerna är värda mer

- Vi skulle kunna bli minst det dubbla, 
säger Urban, som blivit fackligt aktiv 
först på senare år.  

Från början var han inte särskilt in-
tresserad av fackligt arbete. Intresset 
har vuxit successivt efter hand.

- Nu är jag facklig förtroendeman och 
sitter med i företagets MB-grupp. Det är 
folk från olika delar av landet och vi har 
möte en gång i månaden, då vi tar upp 
olika frågor, berättar Urban.

Måste kunna mycket
En kyltekniker i Stockholmsområdet 
tjänar mellan 22-30 000 kr/månaden.

- Inte särskilt bra, tycker jag. Avtalsrö-
relsen började just när den ekonomiska 
krisen svepte in över Europa. Företagen 
bjöd noll och höll emot. Men redan nu 
ser man hur många företag redovisar re-
kordvinster och går bra. Det kom aldrig 
med i löneförhandlingarna, säger Urban 
Rosén, som inte gillade att Metall gick 
före i avtalsrörelsen. 

- Kyltekniker är ett kanonyrke. Man 
måste kunna mycket om det mesta, som 
kyla, el, vvs, data, brandsystem, pumpar 
och ventilation. 3-5 jobb om dagen är inte 
ovanligt.

Hur är det med bemanningsföretag?
– Vi har inga problem med beman-

ningsföretag, i allafall inte än så länge. 
Tar företaget in någon utifrån så är det 
för att vi inte själva har den kompeten-
sen för just det specifika fallet, säger 
Urban Rosén.

Arbetsmiljön?
– Det är ett ganska tungt jobb. Inte 

minst därför att du är ensam och det är 
ofta tunga lyft och trångt. Ryggen tar 
ofta stryk. Företagen borde satsa mer 
på friskvård för att stärka våra ryggar.

– Sedan har vi olika köldmedium och 
oljor som inte är ”så hälsosamma alla 
gånger”, säger Urban Rosén. Fördelen 
är att vi får informativa utbildningar 
om de olika produkterna vi arbetar med 
dagligen.

Urban Rosén tycker att han har ett kanonjobb som kyltekniker, men att lönen kunde vara bättre.

Från början var inte Urban Rosén särskilt fackligt 
intresserad, men intresset har vuxit efter hand.
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Medlemmarna inom glasbranschen 
har lagt ner mycket arbete inför årets 
avtalsförhandling.

 - Jag tror att de fick igenom hälften av 
sina förslag - 24 st - i representantska-
pet. En fördubbling jämfört med tidi-
gare. Därför är det otroligt kul att man 
nu fått igenom så mycket, säger Johnny 
Daveman, ombudsman på Byggettan. 

Timlönen höjdes med 1,90 kr i tim-
men nu i juni och det blir 3,25 nästa år. 
Grundlönen höjs i år från 128 till 130 kr i 
timmen och 2011 till 133 kr i timmen.

Andra förbättringar är arbetstidsför-
kortningen som utökas från 32 till 34 
timmar, helglönen betalas ut med bibe-
hållen lön istället för grundlön och höjda 
traktamenten. Arbetsgivaren ska även 
bekosta skyddsskor till arbetstagare och 
om arbetstagaren så önskar ordna och 
betala vaccination mot hepatit A och B.

Dagens lunch
- Något som särskilt uppskattas är att 
arbetsgivaren ska ersätta lunchen om 
det inte är möjligt att upprätta perso-
nalutrymme med kylning och upp-

Glasavtalet visar vägen
i bemanningsfrågan

värmningsmöjligheter. Ersättningen 
ska motsvara ”dagens lunch” (reglering 
i enlighet med Skatteverkets regler). Det 
är verkligen en framgång för alla som 
åker runt i servicebilar hela dagarna, 
säger Johnny Daveman.

Det finns cirka 1 400 glasarbetare 
i Sverige varav ungefär 800 arbetar i 
Stockholmsregionen. De allra flesta har 
timlön och grundlönen i landet är kring 
130 kr i timmen. I Stockholm ligger snit-
tet på 145-150 kr i timmen.

Ungefär hälften av glasarbetarna ar-
betar med service, de servar och byter 
ut glasrutor eller lagar när något gått 
sönder. Den andra hälften arbetar med 
nybyggnader, en verksamhet som sta-
digt växer. Inte minst verkar hotell och 
bilsalonger ha aptit på glasfasader.

I förra numret av Byggettans 
tidning redovisade vi huvud-
dragen i det nya samman-
slagna Bygg- och anläggnings-
avtalet. 
   Nu återkommer vi med glas, 
plåt och vvs, där Glasavtalet 
har en spännande lösning vad 
gäller bemanningsfrågan.

Plåtavtalet i korthet
I Plåtavtalet höjdes lönen med 1,65 kr i 
timmen den 1 juni och 1 april nästa år är 
höjningen 2,65 kr. Lägstalönen ökar med 
2 kr respektive 3 kr vid samma tidpunkter.

Arbetstidsförkortningen utökas med 
en timme till 33 timmar den 1 januari näs-
ta år. Traktaments- och reseersättningen 
höjdes den 1 juni i år.

Föräldralönen utökas med en månad 
till totalt tre, för den som varit anställd 
minst två år i följd.

Det finns cirka 800 glasarbetare i Stockholmsregionen, Pierre Andrén är en av dem.

En annan kontroversiell fråga som 
Glasavtalet nu reglerar är bemannings-
företagen. Enligt avtalet ska företagen 
alltid återanställa tidigare anställd ar-
betstagare före att anlita personal ut-
hyrd av bemanningsföretag. 
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Roland Ahl, ansvarig på Studier: 

Tre kurser jag gärna rekommenderar
Medlemsutbildning, 13-15 september 

– För dig som är nyfiken på fackföreningens historia och Byggnads organisation idag.

VVS ackord och avtal steg 1, 18-20 oktober 
VVS ackord och avtal steg 2, 22-23 november

– 5 dagars kurs uppdelad på två tillfällen för dig som jobbar som vvs-montör/
rörisolerare och vill öka dina kunskaper så att du aktivt kan påverka 

dina arbetsvillkor och löneutveckling.

Plåtslagare ackord och avtal, 3-5 november
– Du som är byggplåtslagare eller ventilationsplåtslagare får lära dig hur 

du gör ackordsarbetet enkelt och effektivt. Vi talar om hur prislistan 
är uppbyggd och hur du får betalt för det som inte går att mäta.

Mer information om dessa och alla våra andra kurser + anmälan gå in på: 
www.fackligutbildning.se eller ring oss på Byggettan Studier 08-734 65 95.

Anmäl din 
nya inkomst till 

Försäkringskassan

Försäkringar 
informerar

Om du har en anställning och 
är långtidssjukskriven eller 
föräldraledig, ska du meddela 
Försäkringskassan din nya 
lön som du har fått efter 
avtalshöjningarna. 

Försäkringskassan kan ändra 
retroaktivt. De behöver tre 
uppgifter:

1. Vilket avtalsområde du tillhör.
2. Från vilket datum den nya 
     avtalshöjningen gäller.
3. När avtalet undertecknades. 

Ring Byggettans ombudsmannajour, 
tel 08-734 65 35,

 för att få reda på vad som 
gäller för just din yrkesgrupp.

Byggettans ordförande:

Bra med avtal 
i samförstånd

Företaget Byggpartner 5B vägrade trots 
Byggettans många försök att teckna ett 
kollektivavtal. På midsommaraftonen 
skulle därför en blockad mot byggföre-
taget träda i kraft. Men det blev ingen 
blockad. I stället tecknade Byggettan 
den 22 juni ett hängavtal med företaget 
och blockaden upphävdes. 

- Jag är väldigt glad att avtalet teckna-
des i samförstånd och utan att blockaden 
behövde träda i kraft, säger Christian 
Bengtzelius, Byggettans ordförande.

VVS-avtalet i korthet
Löneökningarna för VVS-avtalet är de-
samma som för byggavtalet: Utgående 
lön höjdes med 1,65 kr i timmen den 1 juni 
och med 2,65 kr den 1 april 2011.

Det blir ny helgersättning från 1 januari 
2011 och reseersättningen för restid utan-
för arbetstid höjdes 1 juni till avtalets lägsta 
lön 132 kr per timme. 

Föräldraersättningen höjdes också från 
den 1 juni - med en månad. Det blir bibe-
hållen lön vid helger och permission mot 
tidigare avtalets lägsta lön. 

Eftersom nationaldagen den 6 juni i år 
inföll på en söndag, berättigar det till per-
mission en annan arbetsdag under året.

 Bemanningsfrågan har samma kon-
struktion som i byggavtalet.

När det gäller visstidsanställning gäller 
lagstiftningen. Däremot har turordnings-
reglerna ändrats, till fördel för arbets- 
tagarna. Alla har nu de uppsägningstider 
som lagen föreskriver och det är enbart 
den sammanlagda anställningstiden 
som räknas oavsett om anställningen 
skett före eller efter 1 juli, 1997.

Att arbetsgivaren nu får rätt att undanta 
två personer från turordningslistan i före-
tag med högst tio anställda är något som 
får skrivas på minussidan.

Det finns cirka 800 glasarbetare i Stockholmsregionen, Pierre Andrén är en av dem.

Ackordsmultiplikatorn höjs med 1,50 
respektive 2,50 procent under avtalspe-
rioden.

Arbetsgivaren är skyldig att skriva ar-
betsgivareintyg om anställningen upphör.

Mätningsavgifterna fasas ur avtalet i 
april nästa år.

Om det finns personal med återanställ-
ningsrätt ska arbetsgivaren ta hänsyn till 
det innan man hyr in folk eller använder 
sig av bemanningsföretag.

Är inhyrningen längre än fem veckor 
ska det träffas överenskommelse med MB-
grupp eller berörd lokalavdelning.

Arbetsgivaren ska betala vägtullar 
och trängselavgifter om arbetstagaren är 
tvungen att passera sådan avgiftsbelagd 
trafikled. 

Däremot får lärlingarna höjda fördel-
ningstal när de jobbar på ackord. Även 
ackordslag som undervisar lärlingar får 
höjda ersättningar
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Medlemmar som har anställning hos ovanstående företag 
och har lönefordringar eller intjänad semester ersättning 

– kontakta Byggettan tel 08-734 65 00.

Det var i mars 2009 som Christian Bengt-
zelius blev invald i Byggettans styrelse och 
samtidigt utsedd till vice ordförande. 

- Jag har jobbat mycket nära Johan Lind-
holm under det år jag varit med i styrelsen, 
berättar Christian, som är väl införstådd 
med att han åtagit sig ett uppdrag, en sta-
fettpinne och en dagordning som är fylld 
med utmaningar och möjligheter - men 
även en hel del problem att lösa.

Christian lyser av självförtroende under 
intervjun. Han är beredd att ge järnet för 
att tillsammans med övriga medlemmar 
stärka och utveckla Byggettan. För det är 
medlemmarna som är nyckeln till fram-
gång. På den punkten är han glasklar.

- Vi måste lyssna mer på våra medlem-
mar och förtroendevalda. Det är de som har 
svaret på hur vi ska växa och bli starkare, 
säger han.

Våga prata om ideologi
Christian kommer ofta tillbaka till ide-
ologin, hur viktigt det är med en stark 
ideologi.

- Vi som är fackliga företrädare måste 
våga prata om solidaritet och ideologi på 
alla nivåer. Och vi måste lyssna mer på våra 
medlemmar, vi måste få igång en diskus-
sion inom hela rörelsen. Är alla med så är 
vi starka, ju färre vi är desto svagare blir vi.  
Förresten, hur hade det sett ut idag om vi 
inte hade haft en fackföreningsrörelse? 

Christian Bengtzelius vill flytta fokus. 
- Vi glömmer ofta dem som redan är våra 

medlemmar. Om medlemmarna känner 
att vi bryr oss, att de är sedda och nöjda då 
har vi massor med goda ambassadörer. Då 
kommer också medlemsrekryteringen att 
gå mycket lättare. Det är medlemmarna 
som sitter på framgångsreceptet. 

Under nästa år är organisationsgraden 
den högst prioriterade frågan alla kate-
gorier. 

- Min vision är att alla som jobbar i bygg-
branschen ska vara medlemmar i facket.

Christian har ett förflutet i en mindre 
yrkesgrupp, rörisolerare. 

- Vi är bra på att nå de stora arbets-
platserna och de stora yrkesgrupperna. 
Men vi glömmer lätt bort de mindre 
yrkesgrupperna och de mindre arbets-
platserna. Jag vill försöka hitta nya sätt 
att nå ut till dessa grupper. Det är en av 
mina hjärtefrågor.

Christian Bengtzelius - Byggettans nya ordförande
Ålder: 36 år
Familj: gift och har tre egna barn (6, 5 och 1 år), två bonusbarn (15 och 13 år), ytterligare ett barn på väg.
Bor: radhus i Jakobsberg, uppvuxen i Bålsta.
Yrke: började som 16-åring och har jobbat 14 år som rörisolerare. Har jobbat på Byggettan sedan 2005 
bland annat med mätning, förhandlingar, avtal och löner. Blev fackligt intresserad under sin tid som 
MB-ledamot och skyddsombud.
Intressen: tekniskt intresserad, är bra på att bygga datorer, gillar att springa och då hittar han lös-
ningen på många svåra problem, alla sina barn – ”jag tror att jag är en bra pappa”.
Styrkor: är bra på att få saker gjorda, lyssna på och att motivera andra och att argumentera för sin sak.
Svagheter: har ett stort kontrollbehov som han jobbar på för att förändra.

I samband med Byggnads kongress, i början av sommaren, blev Johan Lindholm vald 
till andre ordförande i Byggnads. Valet av Johan var ett styrkebesked, ett bevis på 
Byggettans starka och framträdande position.

I samma stund som Johan Lindholm tog steget över till förbundet tog Byggettans vice 
ordförande, Christian Bengtzelius, steget upp som ordförande i Byggettan. Det är en 
utmaning han gillar och brinner för. Han utstrålar entusiasm, vilja och energi.

Christian Bengtzelius, ny ordförande i Byggettan:

Min vision är att alla 
ska vilja vara med i facket

Christian Bengtzelius har tagit över ordförande-
skapet på Byggettan efter Johan Lindholm.
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Val 2010 i diktens form

Aktuellt

Säg ifrån nu 
om regler och rätt
för arbetets folk
kommen med tolk
till städernas byggen
och glesbygdens
slitsamma hyggen

Vår arbetsmarknad
och svenska modell
har fått sig 
en smäll
- pyspunktering -
kan den repareras
med rätt regering?

Billiga händer
från avlägsna länder
plockar och sliter
bland lingon
och sly
mygg och moskiter

Mellanhänder
tar deras lön
ger slaveri
en ny dimension
från Ånge till Årjäng
till Piteå och Porjus
i skogarnas stora
frihandelszon

Ny ordförande

— Blå arbetsrätt och billiga blåbär —

—  Konkurser  —
  
 556360-9469 Akustikteknik & Allserv.i Märsta 100708 
 556616-6244 Angeklint & Hellströms AB 100528
 556605-6890 Autrans AB 100623      
 556642-9394 Bygg & Fasad Årsta AB            100621
 861025-1145 Paula Briceno Garrido med ftg   
  CH.B.G Bygg 100519
 556671-2419 Conziss i Stockholm AB           100716      
 556623-1378 Costroma Construction AB         100716      
 556632-6798 Dahls Mur & Fasadputs AB         100707      
 556441-5528 Dalälven Produktion AB           100709      
 556732-1004 Efficien Fastighetsf & Serv AB   100622      
 556713-1163 Enobra AB                        100608      
 556664-5148 Erfarenhetsbygg i Stockholm AB   100607      
 556229-0618 Forema Produkter AB              100614      
 556362-6935 Grävservice i Täby AB,  
  fb Västerort Entreprenad AB  100708
 556725-2308 Gotland Living AB                100618      
 556314-2479 HRJ Partner AB                   100604      
 556639-9852 Ide & Design R AB                100618      
 556688-3871 Krypton Bygg AB                  100614  
 556707-8539 Rifus Entreprenad AB 100528 
   556332-5751 Rotec & Partners AB,  100806
  fb Tredess Konsulting AB
 556647-9704 Räcken & Inglasningar i Stockholm AB 100810  
 556728-6363 Siljan International AB          100809      
 556678-1307 Stockholms Grund & Mark AB       100618      
 556686-6520 Svensk Driftservice AB           100616   
 556731-6844 Svenska Demolition Men AB 
  fb Duo Entreprenad AB 100716 
      
 556776-5721 Team Work Sweden AB              100708      
  
     

   

Prestationslön – TBM
Statistik för perioden 13 maj - 30 juni 2010. 

    Detta är de tio högsta förtjänsterna på arbetsplatser över 3 000 timmar. 

 Företag Timmar Förtjänst 
 Veidekke Entreprenad AB 3 675 219,64 kr

JM Inredning  8 294 204,17 kr
Veidekke Entreprenad AB 3 377 203,31 kr
JM Inredning  9 662 203,00 kr
JM Stombyggnad 6 316 202,01 kr
JM Inredning  5 000 201,00 kr
JM Stombyggnad 4 387 200,55 kr
JM Stombyggnad 5 489 200,14 kr
Peab Bostad AB 7 684 199,99 kr
NCC AB 4 710 198,20 kr 

     
 Högsta avstämningen är på 64  352,37 kr 

 Lägsta avstämningen är på 3 800  164,50 kr 
 Snitt på PU-ackord 394 357  194,80 kr 
 Snitt på rakt ackord 51 786  189,79 kr 
 Snitt på blandackord 356 357  188,01 kr 
  
Under perioden har det gjorts 213 avstämningar på totalt 802 500 timmar. 

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

– kontakta Byggettan tel 08-734 65 00.

Mats Hammarlund 
diktar om .......

 Möte med
Byggettans representantskap
Torsdagen den 23 september kl 18.00 

ABF-huset, Sveavägen 41, Z-salen

q Val av avdelningsordförande

Boule med 
PRO Byggettan 

Alla Byggnads pensionärer som vill 
prova att spela boule, ring för mer 

information till Juho Hodig 
tel 08-38 56 06 efter kl 18.00.
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Medlemsmöte 9 september
- Nominering av ny avdelningsordförande

Sektion 01, Bromma, Västerort, Kista och Ekerö

Tema Valet 2010, rapport från kongressen 
 Gäst Thomas Bodström

Plats  Vimpeln konferens, Skytteholmsvägen 2, Solna

Tid  16.30

Sektion 07, Märsta, Upplands Väsby och Sigtuna

Tema Valet 2010

Plats  Nya kulturhuset, Upplands Väsby

Tid:  17:00

Sektion 02, Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Tema Kongressrapport. Söndra och härska  
 – en borgerlig modell, gäst Göran Greider

Plats  OBS! Folkets hus, Nynäshamn

Tid  17.30

Sektion 08, Nacka och Värmdö

Tema Kongressrapport och inför valet

Plats  Boo Folkets hus, Orminge centrum

Tid  17.00

Sektion 03, Huddinge, Botkyrka och Salem

Tema Kongressen och valet 2010

Plats  ABF, Kommunalvägen 26, Huddinge

Tid  18.00

Sektion 09, Solna, Sundbyberg och Sollentuna

Tema Val

Plats  Vimpeln konferens, Skytteholmsvägen 2, Solna

Tid  17.00

Sektion 04, Södertälje, Nykvarn och Gnesta

Tema  Försäkring, medverkan av försäkringskassan

Plats  ABF, Nedre Torekällgatan 7, Södertälje

Tid  17.00 

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

Tema Nominering till avtalsrådet, valrörelsen,  
 gäst Leif Nyberg

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  17.00

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

Tema Valet

Plats  Scandic hotel, Näsbyvägen 4, Täby

Tid  16.30

Sektion 06, Johanneshov, Farsta, Skarpnäck     
                     och Skogås 

Tema Kongressen och valet 2010, sektionsplanering

Plats  Farsta Gård 

Tid  17.00

Sektion 12, Gotland

Tema:  Nomineringar till avtalsrådet, sjöräddningens  
 verksamhet 

Plats  Sjöräddningens lokaler, Visby hamn 

Tid  18.00
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