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Christian kommenterar

Det känns som att lågkonjunkturerna 
kommer allt tätare och det verkar som 
om vi återigen är på väg in i en rejäl 

nedgång i byggkonjunkturen. Tecknen från 2008 
börjar kännas igen, dock inte med samma hastig-
het som den gången. Men många av våra kam-
rater kommer att fi ra julen med arbetslöshetser-
sättning, en ersättning som idag knappt är värd 
namnet. Allt fl er av våra medlemmar får inte ens 
ut hälften av sin tidigare lön när de blir arbetslösa. 

Grunden till vår a-kassa är att 
säkra upp villkoren när 

någon blir ofrivilligt 
arbetslös, så att man 
inte ska behöva ta ett 

jobb till lägre lön och 
därmed pressa ner löner-

na. Denna grund är idag satt ur 
spel, får man bara 50 procent i a-kassa så är man 
garanterat beredd att ta ett jobb till 80 procent av 
sin tidigare lön - bara för att kunna försörja sig. Och 
den lönepress som den borgerliga regeringen och 
arbetsgivareföreningen önskar sig är ett faktum.

Våra löner är ju redan pressade på många 
områden, framförallt för dem som arbetar på min-
dre företag med ombyggnationer eller renovering-
ar. Dessa jobb utförs i allt större utsträckning av 
utstationerad arbetskraft från andra EU-länder, 
eller av migrerad arbetskraft från länder utanför 
EU. Och tyvärr till en lön som ligger långt under 
de nivåer som gäller i kollektivavtalet. Inte helt 
otippat så är även denna press nedåt av våra lö-

ner ivrigt påhejat av arbetsgivareföreningen, trots 
att många av deras mindre medlemmar på sikt 
riskerar konkurreras ut av företag som inte följer 
de villkor som gäller på svensk arbetsmarknad.

För att se till att det skapas arbeten och våga 
se framtiden an med optimism igen, så behövs nu 
kraftfulla åtgärder från regeringen omgående! 
Våga satsa oss ur den här lågkonjunkturen genom 
utökat rot, energisparlån och stimulanser för att få 
igång en nyproduktion av hyreslägenheter! I vår 
region går det knappast att bygga för mycket med 
det underskott på bostäder som råder - men ändå 
vågar eller vill ingen bygga? 

Och nu till den andra frågan, konkurrensen 
från utländsk arbetskraft med lägre löner. Reger-
ingen behöver se till att vi får en möjlighet att följa 
upp den migrerade arbetskraften som kommer hit 
från tredje land. Att vi också får rätt att kräva den 
lön som företagen uppger att de tänker betala för 
att få ta hit dem, men som det sedan tyvärr nästan 
undantagslöst bara betalas ut en bråkdel av. 

För den utstationerade arbetskraften från 
andra EU-länder så är frågan lite knepigare. Jag 
tror dock att det handlar om att vi behöver ta till 
fackligt grundarbete. Vi måste ut och träff a dessa 
arbetare, förklara fördelarna med en fackförening 
och organisera dem precis som vi en gång i tiden 
organiserade de svenska arbetarna. Vi måste se 
till att kräva samma löner och villkor även för 
dessa arbetare! 

Grunden till vår a-kassa är att 
säkra upp villkoren när 

någon blir ofrivilligt 

jobb till lägre lön och 
därmed pressa ner löner-

na. Denna grund är idag satt ur 

” Får man bara 
50 procent i a-kassa så är man 

garanterat beredd att ta ett jobb till 80 pro-
cent av sin tidigare lön - bara för att 

kunna försörja sig. ”

Vem har råd att
fi ra jul med a-kassa
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Aktuellt

Ann-Marie Lindgren, mångårig utre-
dare hos Socialdemokraterna, inledde 
kvällen med att gå igenom utveckling-

en när det gäller bostadspolitiken. 
- Nu har vi gått hela vägen runt. För 100 år se-

dan var bostaden inte en rättighet. Under decen-
nierna efter andra världskriget var det en rät-
tighet, därför att samhället tog visst ansvar. Nu 
är vi tillbaka där marknaden bestämmer allt, sa 
Ann-Marie Lindgren och fortsatte:

- Man har inte en socialt acceptabel bostads- 
politik om marknaden ensamt bestämmer villko-
ren.  Ta bara situationen i Stockholm. Bostadsbris-
ten hotar utvecklingen i hela Stockholmsregionen.

Josefine Brink, riksdagsledamot från Vän-
sterpartiet, höll med och ville bland annat att 
pengarna som idag satsas på rot-avdraget istället 
skulle användas som investeringsstöd.

Pål Nylander, ledamot i Byggnads Stockholm-
Gotlands styrelse, undrade om man inte kunde 
använda pengarna i AP-fonderna för att få fart 
på bostadsbyggandet.

Veronika Palm, S-riks-
dagsledamot, tyckte det 
var ett intressant uppslag. 
- Partiet ska komma med ett 
bostadspolitiskt program 
inom kort och då får vi se.

Veronika Palm var noga med att sätta in bo-
stadspolitiken som en viktig del i den generella 
välfärdspolitiken.

- Vilken upplåtelseform det handlar om bryr 
jag mig mindre om, men bostadspolitiken är en 
del av den svenska modellen. En viktig byggsten 
i en aktiv jobbpolitik. Därför måste också staten 
vara med och se till att det finns kapital så att det 
byggs mer än idag, sa hon.

Och Ann-Marie Lindgren fyllde på:
- De stora byggföretagen kommer aldrig att 

själva att förse oss med tillräckligt bra och pris-
värda bostäder. Deras primära uppdrag är att 
tjäna pengar. Då är det bra att många står i kö 
och efterfrågar en bostad. Det driver upp pri-
serna, vilket företagen tycker är bra.

Efterlysning:

En aktiv 
bostadspolitik

Ett sextio- 
tal personer 
deltog vid 
Byggnads 
Stockholm-
Gotlands 
seminarium 
om bostads-
byggandet i 
Stockholm. 
Och enigheten 
mellan före-
dragshållare 
och deltagare 
var stor: 
Regeringen 
fortsätter på 
den inslagna 
vägen, näm-
ligen att inte 
göra någon-
ting åt dagens 
bostadsbrist. 
Flera deltagare 
efterlyste en 
aktiv bostads-
politik.

Veronika Palm, Josefine Brink och Ann-Marie Lindgren var föredragshållare på Byggnads Stockholm-Gotlands bostadsseminarium i slutet av september,
med Kent ”Renen” Johansson som samtalsledare. Enigheten på seminariet var stor och man eftersökte en aktiv bostadspolitik.
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För att möta den stora infl yttningen till Stockholms 
län, och för att bygga bort den bostadsbrist som 
uppstått, skulle det behöva byggas cirka 20 000 
nya bostäder varje år under överskådlig tid.  

Men under 2011 påbörjades bara en bråkdel av 
det verkliga behovet. För 2012 ser prognoserna 
inte särskilt mycket ljusare ut. Stockholms läns 26 

kommuner bedömer i bostadsmarknadsenkäten 
att drygt 10 600 bostäder kommer att påbörjas i 
år och knappt 13 000 under nästa år.  

Dessutom visas historien att de uppskattningar 
kommunerna gör inte blir verklighet. Så en mer 
realistisk prognos för 2012 borde ligga kring drygt 
7 000 lägenheter. Riktigt dystert således.

Fortsatt dystert på bostadsmarknaden
Länsstyrelsens senaste rapport om bostadsförsörjningen i Stockholms län 
ger en mörk bild av läget. Trots fl era rapporter om stigande bostadsbrist        
i nästan hela länet minskade bostadsproduktionen under 2011. 
     Årets och nästa års prognos ser också dystra ut. 
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Snickare i TV

Namn: Marcus  
”Mackan” Nyhlén.

Ålder: 28 år.

Bor: Sorunda.

Familj: Sambon 
Maria, sönerna Melvin 
och Wilmer samt hunden 
Owe.

Fackliga uppdrag: 
Huvudskyddsombud, 
FFM, MB-ledamot i 
företaget.

Fritidsintressen: Motor-
cross, fi ske, trädgård.

Senaste resan: Det var 
en företagsresa till Ibiza 
med min arbetsgrupp.

Favoritmat: Allt som går 
att grilla.

För Mackan, eller Marcus Nyhlén som 
han heter, var sommarens inspelning 
med Ernst Kirchsteiger den tredje i ord-

ningen. Och fl er får det gärna bli. 
– Javisst. Det är verkligen ett roligt uppdrag 

som ger både inspiration och nya idéer, säger han 
och hoppas att nästa sommars inspelningar kan-
ske kan ske utomlands.

Marcus Nyhlén är utbildad snickare och an-
ställd på BTH Bygg – ett privatägt byggföretag med 
120 anställda och huvudkontor i Solna.

- Vi sysslar både med nybyggnad, rot och bygg-
service, berättar Marcus som tillsammans med 
ett trettiotal andra anställda fi nns på byggservice-
enheten.

Marcus gick på gymnasiets bygglinje men 
hoppade av när familjen fl yttade. I stället började 
han som traditionell lärling och fi ck fast anställ-
ning på BTH Bygg, som han nu varit trogen i drygt 
tio år.

Hur hamnade du i TV?
- Det var egentligen en arbetskollega till mig 

som provfi lmade för ett annat byggprogram i TV. 
Det blev inget då. Men inspelningen låg kvar i 
arkiven och när Ernst skulle ha två härliga med-
arbetare till sitt program ”Sommar med Ernst” 
så frågade han min arbetskollega Pirre, som i sin 
tur frågade mig. Och på den vägen är det, berät-
tar Marcus.

Och nu har det blivit tre somrar i rad med Ernst. 
- Det är sju program och varje program tar en 

vecka att spela in, så det blir sju sommarveckor 
helt enkelt. BTH Bygg hyr ut Pirre och mig till 
produktionen. Så vår lön kommer från företaget 
som vanligt, berättar Marcus.

Det märks på Marcus att han tycker jobbet un-
der somrarna med Ernst är roligt. 

- Ja, det är det verkligen. Ernst ger oss utma-
ningar hela tiden och vi får fi xa till så det blir 
som han vill. Han har idéerna och tankarna och 
vi ska förverkliga dem med eget ansvar, berättar 
Marcus.

Men Mackan är inte bara en TV-kändis. Där-
till är Marcus Nyhlén fackligt förtroendevald, MB-

Mackan - inte bara 
TV-kändis

På TV kan man göra lite mer roliga och 
spektakulära saker. Det säger snickaren 

Marcus Nyhlén, känd som Mackan i 
”Sommar med Ernst”. 
    Men Mackan gillar även sin vardag. 

Sedan tio år jobbar han på BTH Bygg och 
har fl era fackliga uppdrag. Där arbetar 

också Per ”Pirre” Starrin, under sju sommar-
veckor hyr byggföretaget ut dem båda till produk-
tionsbolaget för att spela in TV-program.

På TV kan man göra lite mer roliga och 
spektakulära saker. Det säger snickaren 

har fl era fackliga uppdrag. Där arbetar 
också Per ”Pirre” Starrin, under sju sommar-

” Varför gick 
du med i facket?

- Dels ser jag facket som en 
trygghetsfaktor att ha i ryggen om det      

händer något och dels har jag 
alltid velat vara med och 

påverka. ”
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ledamot och huvudskyddsombud på BTH Bygg.
Varför gick du med i facket?
- Jag är lättlurad, säger han med ett skratt. Nej 

skämt å sido, jag gick med redan när jag gick som 
lärling. Dels ser jag facket som en trygghetsfaktor 
att ha i ryggen om det händer något och dels har 
jag alltid velat vara med och påverka. Och det kan 
jag verkligen göra nu i min roll som MB-ledamot 
i företaget, säger Marcus.

Han tycker att BTH Bygg är en juste arbets-
givare. Man följer regler, förordningar och avtal 
och man lyssnar på förslag.

- Det man har märkt under de senaste åren är 
att takten på byggena blir allt snabbare. Jag tror 
att många olyckor som sker på byggena beror på 
att ledtiderna blir allt mer pressade, säger han 
och fortsätter:

- Som skyddsombud hinner man ju inte med att 
vara överallt och vi har både stora och små pro-
jekt. Ibland är projekten klara på någon vecka och 
då gäller det att de som är med i projektet själva 
driver på för att öka säkerheten. Jag hinner inte 
åka runt överallt, säger Marcus.

Eftersom det är ont om tid för skyddsarbetet är 
det viktigt att det finns rutiner för hur t ex skydds-
ronden ska gå till. Och det har man på BTH Bygg.

- Jag är också med när vi ska etablera ett nytt 
projekt. Då kallas jag till möte av företaget och har 
möjlighet att föra fram synpunkter. Och jag tycker 
att företaget lyssnar, säger Marcus.

Vad är då skillnaden mellan TV och varda-
gen?

- Den är inte så stor egentligen. Jag tycker jag 
utvecklas hela tiden och jag gillar det jag håller 
på med. Både på BTH Bygg och hos Ernst. På TV 
kan man göra lite mer roliga och spektakulära sa-
ker. Men det sker också i vardagen. Nu ska jag till 
exempel i väg och avskärma en restauranglokal 
med gamla glasfönster. Jättespännande faktiskt, 
säger Marcus Nyhlén och tillägger:

- Att vara med i TV kan också ha sina fördelar 
när man träffar nya människor. Vi börjar prata 
om TV-programmet och så kommer man vidare. 
Det är inte så dumt, säger Marcus Nyhlén, som 
väcker viss nyfikenhet när fotografen tar sina 
bilder på söder i Stockholm. Att vara med i ett 
populärt TV-program har verkligen stor genom-
slagskraft.

Att vara med i TV kan också ha sina 
fördelar när man träffar nya människor. 
Vi börjar prata om TV-programmet och så 
kommer man vidare. 
   Det säger snickaren Marcus Nyhlén, 
känd som Mackan i ”Sommar med Ernst”.
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En 90 meter lång tunnel, varav 70 meter 
i betong, 100 meter betongtråg och 70 me-
ter stödmurar, utgår nerfarten till själva 

Norra Länken från E18 intill universitetet. Arbets-
platsen har också ett namn nämligen Nr L41.

 Här huserar Christian Gustafsson och hans lag 
på cirka 15 man. Och här träff ar vi också Johan Pers-
son, byggledare från PEAB som tog hem anbudet.

- Det är inget av de större objekten om vi ser till 
hela Norra Länken. Anbudet låg kring 300 miljo-
ner, berättar Johan Persson. 

300 miljoner kronor låter mycket för så lite väg. 
- Och då ska du veta att ca en tredjedel, eller 

100 miljoner, har det kostat att göra i ordning om-
rådet så att vi kunde börja med själva väg- och 
tunnelbygget, berättar Johan Persson.

Det är således ett ganska komplicerat objekt 
som Christian Gustafsson och hans mannar ar-
betar med.

- Ja utan tvekan, säger Christian. Förutom att 
vi ska lägga om delar av E18 här vid arbetsplatsen 

300 miljoner 
en liten del av Norra länken
Christian Gustafsson och hans lag arbetar med den sista betong-
entreprenaden på Norra Länken. Ett komplicerat objekt, med mycket 
förberedelser innan själva väg- och tunnelbygget kunde börja.

På bygget

Namn: Christian 
Gustafsson.

Ålder: 47 år.

Företag: Peab.

Arbetsplats: Den sista 
betongentreprenaden 
på Norra Länken.

Fackliga uppdrag: 
MB-ledamot och 
lagbas.

Familj: Sambo.

Bor: Nordmark i 
Kungsängen.

Fritidsintressen: 
Sina motorcyklar.

Favoritmat: 
Kantarellcrêpe.

Christer Gustafsson har jobbat 30 år i branschen, men Norra Länken är det största projekt han varit med om.
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med nya provisoriska vägar så fick vi börja med 
att ta hand om allt dagvatten. Det gjorde vi genom 
att bygga en 30 meter bred, 220 meter lång och 
13 meter djup spontlåda i stål. Där ligger i dag 
betongtunneln och tråget.

Stålsponten sitter kvar nu även sedan man 
gjutit klart de gröna lutande och elastiska be-
tongväggarna.

Varför gröna och lutande?
- Det här är nedfarten under nationalstadspar-

ken och då ville arkitekterna på Vägverket att 
man skulle ansluta med en grön färg. Dessutom 
kommer det belysning med ljuslister på väggarna 
och då blir återspeglingen bättre om väggarna 
lutar lite, berättar Christian Gustafsson.

Idag är Christians lag sammansatt av ett 15-
tal medlemmar. Som mest har man varit drygt 35 
man. Det här är den sista betongentreprenaden på 
Norra Länken. Man ska vara klara i maj nästa år, 
men Norra Länken öppnas inte för allmänheten 
förrän 2015.

Tidigare har Christian varit timmermansbas. 
Han var med på renoveringen av Tranebergsbron. 

Ofta med samma lagmedlemmar. Men här vid Norra 
Länken är det ett helt nytt lag. Peab hade inte så lätt att få 
tag i folk, så en tredjedel av laget kommer utifrån landet.

- Vi går under namnet Främlingslegionen, men vi är 
ett bra och sammansvetsat gäng som tjänar hyggligt 
med pengar, säger Christian. 

Med hyggligt ligger man på drygt 200 kr i timmen.
Vad har varit svårast hittills i projektet?
- Det var när vi skulle armera valvtaken utan tve-

kan, säger Christian.
Han berättar att det här är det största projekt han va-

rit med i hittills. Och då har han ändå 30 år i branschen.

Och Christian trivs verkligen med sitt jobb, även 
fast takten i byggbranschen ökat enormt under senare år.

- Ja, tyvärr får jag väl säga, för ibland behöver man 
faktiskt tänka efter lite - men det finns det  inte myck-
et tid för längre. Med pressade ledtider är risken för 
olyckor också större, även om vi här inte haft någon 
allvarlig incident, säger han.

I maj nästa år är det slut här. Vad blir nästa projekt ? 
- Det vet jag faktiskt inte. Men fick jag välja så skulle 

jag inte ha något emot Mälarbanan, säger Christian 
Gustafsson.

Medlemmarna i laget vid Norra Länken är nya för lagbasen Christian Gustafsson, många kommer utifrån landet - och de går under namnet Främlingslegionen.
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En mätare på Byggnads kallar Hannu Po-
kela för ”en av Stockholms bästa plattsät-

tare”. I ett nytt bostadsområde på Lidingö sätter 
Hannu de sista vita kakelplattorna i badrummet 
i en lägenhet med milsvid utsikt. För att få plat-
torna rakt följer han laserstrålen på väggen. 

- När jag sätter kakel tänker jag att jag måste hela 
tiden göra som jag vill ha det hemma – och kanske 
till och med lite bättre. Man måste ha en yrkesstolt-
het, annars är man på fel plats, säger Hannu Pokela.

Hannu jobbar på rakt ackord, han gillar det 
och tjänar bra – och vill absolut inte ha timlön.

Han tycker om att jobba fort, för att sedan 
kunna åka hem.

- Jag har hemlängtan redan när jag åker hemifrån. 
Fast jag trivs så bra på byggena. Vissa dagar är det ett 
tungt jobb, men jag har klarat min kropp väldigt bra.

Och Hannu håller musklerna i trim. Han har åkt 
vattenskidor varje sommar sedan 1986, då han 33 
år gammal fl yttade från Finland till Sverige. Han 
gymnastiserar hemma varje kväll, fi xar konditionen 

genom att dansa mycket och gärna, både hemma på 
Varpsund  i Bålsta och på Finlandskryssningar.

- Jag dansar allt möjligt, vals, foxtrott, bugg…
Han spelar dragspel också, mest för sig själv.
- Fast ibland är det lite folk som sjunger till också.

Hannu har hela tiden varit med i facket.
- Självklart att man måste vara med, det funkar 

inte annars. Man kan inte förhandla lönen själv.
Han säger att ingen får jobba med honom om 

man inte är med i facket.
- Jag betalar fackavgift, mina kompisar som mä-

ter jobben ihop måste också vara med och betala.
Firman Hannu jobbar för, Bergströms platt-

sättning i Mälardalen, har cirka 50 anställda, på 
Strandparken i Dalénum har de varit tre.

- Men det har varit lite inhyrt folk också.
Han trivs med att vara underentreprenör åt JM.
- JM är en jättebra fi rma. Jag har mest jobbat med 

svenskar och de har alltid accepterat mig. Jag skulle 
vilja passa på att hälsa till alla jag har jobbat med 
under årens lopp. Tacka dem.

Man måste ha en yrkesstolthet, 
annars är man på fel plats. 
Det säger Hannu Pokela, känd 
som en av Stockholms bästa platt-
sättare. Snart fyller han 60 år och 
tänker börja jobba halvtid.
   När Hannu är ledig drar han iväg 
med husbilen för att fi ska, han åker 
vattenskidor – eller tar sig en sväng-
om på närmaste dansbana.

Namn: Hannu Pokela.

Ålder: 59 år.

Företag: Bergströms 
plattsättning i Mälar-
dalen.

Yrke: Murare och platt-
sättare.

Familj: Särbo och 
två vuxna döttrar. 

Bor: Villa i Bålsta, 
han har förverkligat 
sin dröm - att helt själv 
bygga sig ett hus i sten.

Intressen: Åka vatten- 
skidor, dansar ofta 
- gärna på en kryssning 
till Helsingfors. Spelar 
dragspel. Gymnastise-
rar hemma varje dag. 
Har båt och husbil och 
gillar att fi ska.

Hannu har själv byggt sitt hus helt i sten.

Hannu Pokela jobbar som plattsättare på rakt ackord.

När Hannu inte dansar kan dragspelet åka fram. Han spelar gärna för sig själv, 
om inte någon vill sjunga till.
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Hannu har jobbat i nio olika städer, bodde 
tidigare i Hallstahammar och pendlade. Nu bor 
han i Bålsta i ett hus han har byggt helt själv, i puts 
och sten, bara takstolarna är i trä. Han tog ledigt i 
tre månader, sedan tog det två år att bygga klart.

-Många drömmer om att bygga ett eget hus – 
som murare var det lätt för mig. Eftersom allt 
är i sten, är det bara Krägga herrgård och min 
kåk som kommer att står kvar till eftervärlden 
i Krägga i Bålsta. Jag gillar tanken på att huset 
kommer att fi nnas kvar som ett minnesmärke.

Hannu gick murarutbildning i Finland 1980, 
började sedan ganska omgående även sätta ka-
kel. De sista 12 åren har det bara varit kakel.

- Man blir äldre och vill jobba inne.

I januari fyller Hannu 60 år och är äldst på 
det här bygget.

- Fast det är jag ofta. Men jag känner mig bara 
som 38, säger han.

Men i höst kommer han att börja jobba halvtid 
– och planerar att gå i pension vid 61.

- Jag vill inte köra slut på mig. Man får försöka 
anpassa sig efter att inte tjäna så mycket.

Hannu beskriver sig själv som en slö människa 
som samhället har tvingat att jobba. Fast sedan 
fl inar han och säger att han får se om han klarar 
att jobba halvtid eller om han kommer att sakna 
jobbet för mycket…

Han tycker att man ska låta folk på byggena 
börja jobba halvtid vid 55, för att kroppen ska klara 
att jobba till 65. Idag blir folk sjukskrivna istället, 
ingen orkar ända fram till pensionen.

- Om man inte kör folk i botten kanske de kan 
jobba fyra timmar om dagen åren innan  pension. 
Det behövs en ändring där.

Själv ser han fram emot att hinna åka iväg 
med husbilen och fi ska lite. Och att få dansa på 
en kryssning på Östersjön.

- Man måste ju leva också. Om hundra år är 
det ju helt andra människor som lever här. Vad 
har det då spelat för roll om jag har jobbat till 61 
eller till 65? 

Man måste ju 
leva också

På Lidingös södra sida byggs nya bostäder i det gamla AGA-området, Dalénum. Hannu Pokela har satt kakel i kvarteret Strandparken, som är den första etappen.

I AGA-området Dalé-
num på Lidingös södra 
strand växer ett helt 
nytt bostadsområde 
fram. Här planerar JM 
att uppföra omkring 
1 000 bostäder, från 
tvåor till stora våningar 
med 100 kvm tak-
terrass som kostar  
sisådär 17 miljoner. 
Det första kvarteret , 
Strandparken, börjar 
nu bli färdigt.
Drygt 200 av lägen-
heterna i området ska 
bli hyresrätter.
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Namn: Joakim Tallnäs.

Ålder: 30 år.

Bor: Handen.

Familj: Sambo.

Yrke: Självlärd venti-
lationsmontör, har syss-
lat med lite av varje, 
bl a pluggat konst-
vetenskap och engelska 
på universitetet, men 
gillar att arbeta fysiskt.

Fackliga uppdrag: 
FFM och skyddsombud.

Fritidsintressen: 
Fotografering och 
klättring. I höst blir det 
en jorden-runt-resa till 
Japan, Nya Zeeland och 
Australien under sju 
veckor.

Vi träff ar Joakim Tallnäs veckan efter 
att han varit på konferens  på kursgår-
den Rönneberga i två dagar.

Ett antal fackliga förtroendemän inom område-
na ventilation och plåt har träff ats för att diskutera 
nästa års avtalsrörelse. Och det märks att det var en 
bra träff  som Byggnads ordnade. Joakim är taggad.

- Det kändes bra. Det kändes som om förbundet 
verkligen ville veta vad vi ute på byggena har för 
synpunkter och vilka frågor som vi vill att förbun-
det ska driva i nästa avtalsrörelse, säger han.

Till vardags är Joakim ventilationsmontör på fö-
retaget TKI. Vi träff as i en av Karolinska Institutets 
många forskningssalar där Joakim och Juha Gus-
tafsson byter ut hela ventilationsanläggningen.

- Det ska bli nya trummor, kanaler och ljud-
dämpare, trots att det är ett nästan nytt hus. 
Ombyggnaden beror på att det ska in kemilab i 
lokalerna och då behövs det bättre ventilationen. 
Mera luft helt enkelt, berättar Joakim.

Joakim och Juha Gustafsson lastar ett antal ljud-
dämpare på en pirra. Det är precis att de 

kan dra pirran genom de smala kor-
ridorerna fram till hissen.

- Det värsta med ventila-
tionsjobb är att allting är 
så stort och otympligt, 
säger Juha.

Joakim Tallnäs är 
skyddsombud och lagbas. 

Fast här på KI är det bara han 
och Juha Gustafsson för tillfället.

- Så det kanske låter dumt med lagbas. Vi 
jobbar ju tillsammans. Men på andra ställen är 

vi ofta kanske tio man i laget och då blir 
det mest pappersgöra. Inte så mycket 
montering, berättar Joakim.

Juha Gustafsson är ny i företaget och 
har varit anställd knappt ett år. Innan 
dess har han jobbat i en mindre ventila-
tionsfi rma i 11 år. 

- Nu har jag minst 50 kr mer i timmen 
och tryggheten att veta att jag har ett jobb 
även nästa vecka. Det känns jättefi nt, be-
rättar Juha och jämför med hur det var 
att gå som inhyrd.

- Många gånger är det små företag som 
man är på. Det är svårt att ställa krav. Man blir på 
något sätt kompis med chefen och kommer i en 
situation där man inte vill bråka, säger han.

När vi kommer in på bemanningsföretagen 
hettar det till hos Joakim Tallnäs. Att rätta till 
missförhållanden för den inhyrda personalen är 
något av hans hjärtefråga.

- Jag tycker det är skamligt som det är idag. De 
som är inhyrda har på alla områden sämre villkor 
och dessutom sämre lön. Visst det fi nns avtal, 
men vad hjälper det. Jag tycker att de stora före-
tagen borde gå före och visa vägen och se till att 
kollektivavtalen följs, säger han.

Åter till konferensen på Rönneberga som var  
något av en första avstämning från förbundet över 
vad som ska tas upp i nästa års avtalsrörelse.

- Våra rättigheter måste vi hålla hårt på annars 
blir vi överkörda av arbetsgivarorganisationerna. 
Och så måste vi bli fl er medlemmar. Blir vi för få 
ryker väl kollektivavtalen som grund antar jag, 
säger Joakim Tallnäs och fortsätter:

Vi måste hålla hårt 
på våra rättigheter

Ventilationsmontör

På Joakim Tallnäs jobb är bara hälften av kollek-
tivarna med i facket. Men själv engagerar han sig 
och är taggad inför nästa års avtalsrörelse.

dämpare på en pirra. Det är precis att de 
kan dra pirran genom de smala kor-

ridorerna fram till hissen.

skyddsombud och lagbas. 
Fast här på KI är det bara han 

och Juha Gustafsson för tillfället.

- Varför 
blev du fackligt aktiv?

- Jag blev trött på bodsnacket 
där alla sa att ”det här borde vi 

göra” men ingen gjorde något och 
inget hände. Då beslutade jag mig 

för att engagera mig. 
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Joakim Tallnäs jobbar 
på TKI som är ett 
relativt stort entre-
prenadföretag inom 
VVS-branschen, med 
huvudkontor i Umeå. 

Främst sysslar de med 
nybyggnader, men gör 
även en del om- och 
tillbyggnader. 

Företaget har cirka 130 
anställda och kontor på 
fl era orter, bland annat
i Stockholm.

- Jag tycker det var illavarslande vid den senaste 
strejken. Trots att vi var i strejk fortsatte många 
projekt. Det beror på att vi inte var tillräckligt 
många som var organiserade.

På TKI är cirka hälften av de kollektivanställda 
med i facket. Det försöker både Juha och Joakim 
att ändra på.

- Jo, vi har några på g, men det är lite trögt. 
Många tror att de klarar sig själva.  ”Blir man utan 
jobb här så tar jag ett nytt bara” är ett vanligt ar-
gument vi möter, säger Juha.

Kom det upp några konkreta förslag inför 
nästa avtalsrörelse på konferensen?

- Ett förslag som diskuterades var att höja semes-
tersättningen för timanställda, säger Joakim. Sedan 
kom det upp en principiell diskussion om att det är 
stora skillnader mellan om man jobbar på ett stor-
bygge i Stockholm eller ett litet projekt ute i landet. 
Här är det viktigt att förbundet kan tillgodose önske-
mål från olika håll. Även om man får kompromissa.

- Personligen har jag uppfattningen att vi borde ha 
mer ackord. En del säger att det blir mer stress, men 
min erfarenhet är att det är mer sammanhållning 
och ordning och reda när det är ackord. Man måste 
helt enkelt hålla rent på arbetsplatsen, säger Joakim.

Han är självlärd. Har vare sig gått som tradi-
tionell lärling eller byggymnasium.

Efter sju år i branschen har Joakim  synpunkter 
på en rad områden, som till exempel att det är för 
ostrukturerat på byggena. Eftersom allt ska gå så 
fort går man om varandra och gör saker i fel ordning.

- Många av ”de gamla stötarna” har slutat och inte 
lämnat över erfarenheter till de nya, säger han. 

Som skyddsombud är det viktigt att man för-
söker se helheten och förebygga arbetsskador.

- I vår bransch är skärsår och fallskador de van-
ligaste olyckorna. Vi arbetar oftast uppe under 
taket och materialet är vasst och lätt att skära sig 
på. Men hittills under mina sju år har vi inte haft 
några allvarliga olyckor, säger Joakim.

Joakim Tallnäs och hans jobbarkompis Juha Gustafsson möts ofta av 
”blir man utan jobb här så tar jag ett nytt bara” när de försöker få jobbar-
kompisarna att gå med i facket.
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Han har vunnit förresten – Claes 
Bengtsson ger hela äran av att han 
vann tvisten om sin lön till ombuds-

mannen Anders Eliasson på Byggnads Stock-
holm-Gotland.

- En gudabenådad människa, säger Claes 
Bengtsson.

Men låt oss ta det från början. 57-årige Claes 
Bengtsson har varit i byggbranschen i cirka 40 
år. Under långa perioden har han gått arbetslös, 
men så har han fått påhugg igen. 

Sällan fast anställning, men ändå ett jobb. Fack-
et har inte varit någon favorit för Claes och inte 
alla arbetskamrater heller.

Namn: Claes Bengtsson.

Ålder: 57 år.
 

Yrke: Betongarbetare.

Familj: Ensamstående.

Bor : I Horda i Småland i 
egen stuga.

Född och uppvuxen:  
På västkusten.

Fritidsintressen: Tidigare 
judo, friluftsliv samt re-
novering av gamla hus. 

Medlem i Byggnads: 
Sedan 2011

Claes Bengtsson är mitt uppe i vinbärsskörden när vi får tag i 
honom. Mitt inne i djupaste Småland, i Horda – mitt emellan 
Värnamo och Växjö. Han är arbetslös betongarbetare, men ändå 
vid gott humör, eftersom han just vunnit ett mål mot ett av våra 
större bemanningsföretag.

Claes Bengtsson:

Bemanningsföretagen 
- vår tids gissel

 Claes Bengtsson tycker man ofta blir man betraktad som andra 
 klassens arbetare om man inte har fast anställning. Och värst är  
det när man kommer från ett bemanningsföretag.

Medlemsnytta
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I diktens form
Mats Hammarlund 

diktar om ...

Boendets behov
Byggandet
har tappat fart
behovet 
fi nns dock
uppenbart

Trångboddhet
i lägenhet
ger ökad nöd
ska byggandet
få samhällsstöd

Bostad bör
va’ rättighet
inte bara 
ett objekt
för bankernas 
kvartalsintäkt

15

- Tyvärr blir man ofta betraktad som andra 
klassens arbetare om man inte har fast anställ-
ning. Och värst är det när man kommer från ett 
bemanningsföretag, säger han, och berättar om 
den gången han ramlade ner i ett hisschakt.

- Jag vet inte om det var för att jag inte var an-
ställd direkt på bygget  - men ingen brydde sig 
om mig. Eller ens frågade om jag var skadad eller 
behövde hjälp. Jag fi ck klara mig själv. Inte ens 
facket. Därför har jag heller inte varit med i facket 
förrän nu, berättar han.

Tvisten som Claes Bengtsson hamnade i för-
ra året gäller hans tid som bemanningsanställd 
byggnadsarbetare på bygget av Nya Karolinska 
i Stockholm.

- Det var precis före midsommar i fj ol. Jag blev 
uppringd av ett bemanningsföretag som ville att 
jag skulle börja på Nya Karolinska direkt efter 
midsommar. Det var vecka 27 och jag skulle ha 
jobb till vecka 32 – dvs fem veckor, berättar Claes 
Bengtsson, som vid den tiden var arbetslös.

Claes tog med sig sina grejor från Småland 
och åkte upp till Stockholm. Här hyrde han in 
sig på ett vandrarhem på Östermalm. Efter bara 
sex dagar blev han och två andra anställda av be-
manningsföretag inkallade till företagets chef på 
platsen.

- Beskedet var att vi inte behövdes mer på Nya 
Karolinska, utan att vi kunde gå hem. De två an-
dra kamraterna fi ck veta att dom kunde få arbete 
på andra ställen i Sverige. Jag fi ck frågan om jag 
kunde komma tillbaka om det behövdes.

- Jag tvekade kanske ett ögonblick innan jag 
svarade. Men jag hann inte svara förrän chefen 
meddelade att jag var uppsagd, berättar Claes.

Blev du inte arg eller förbannad?
- Nej, vad kunde jag säga. Det var bara att accep-

tera. Så jag åkte och lämnade in hjälm och andra 
grejor, tog mig till vandrarhemmet och sa upp 
mitt rum där. Sedan tog jag mig hem till Småland 
igen.

Varför blev det sedan en tvist med bemannings-
företaget?

- Man kan kanske tycka det var en småsak men vi 
skulle ha del av skottet på bygget. Det handlade om 
cirka 3 000 kr. Men det kom inget. Dessutom skulle 
jag ha rätt att få två veckors lön efter uppsägningen. 
Jag kände att de försökte blåsa mig och då tog jag 

kontakt med Byggettan och Anders Eliasson.
- Och för första gången under mitt yrkesliv fi ck 

jag ordentlig hjälp av facket. Eliasson kallade till 
överläggningar med företaget och löste frågan till 
min favör. Jag fi ck mina pengar, berättar Claes 
Bengtsson.

Claes Bengtsson är ing-
en person som går och 
grämer sig, utan tar det 
mesta med ro. Men när 
han kände att företaget 
tänkte blåsa honom på 
pengar fi ck han nog.

- Men man klarar det inte en-
sam. Utan fackets hjälp är man chans-
lös, säger han och fortsätter:

- Jag är inte rädd för att göra lite av varje och 
ta i. Jag uppskattar mycket den gemenskap som 
fi nns på en byggarbetsplats. Därför är det så trist 
att man hamnar lite i kylan när man inte har fast 
anställning, utan är en slags frifräsare. Så kan vi 
få politikerna att styra upp den här verksamhe-
ten vore det jättebra, säger Claes Bengtsson och 
tillägger:

- Bemanningsföretagen – med få undantag – är 
vår tids gissel!

 ing-
en person som går och 

- Men man klarar det inte en-
sam. Utan fackets hjälp är man chans-

” Jag kände att
 de försökte blåsa mig 

och då tog jag kontakt 
med Byggettan.”
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När Kerstin Ad-
lerz sexton år 
gammal klev 

in på dåvarande mu-
rarfackets kansli (se-
nare Byggettans) räk-
nade hon nog inte med 
att hon skulle bli kvar i 
46 år.  Men så blev det och 
därmed har hon nog satt ett 
svårslaget rekord inom Bygg-
nads. Om det varit roligt? 

– Ja, med så himla bra job-
barkompisar har det varit ro-
ligt!

Kerstin Adlerz har arbetat 
med det mesta inom Byggettans administration. Hon har syss-
lat med mätning och granskning, konkurser och på senare tid 
inom regionsledningen.

- Det var intressant. Jag hade hand om medlemskretsar, repre-
sentantskapet och dess möten och liknade samt yrkesklubbar, 
berättar hon.

Varför hamnade du hos Byggettan?
-Det vet jag faktiskt inte. De sökte väl folk och att arbeta på 

en fackförening kändes bra, berättar hon och försöker minnas 
hur många ordföranden hon arbetat åt.

- Många, säger hon och skrattar.
Som helt nybliven pensionär (Kerstin är ingen riktig pensio-

när) har hon inte hunnit fundera över vad hon ska ta sig för. 
Mer tid för sommarhuset i Grisslehamn blir det nog, liksom för 
barnbarnet. Sen får vi se, säger Kerstin Adlerz.

Anders Anderssons hjärta klappar extra för lärlingar. 
Nu har han som 63-åring och nybliven pensionär fått Bygg-
nads förtjänstmärke efter 23 års idogt arbete för Byggettan. 
När Byggnads nye ordförande  Johan Lindholm räknade upp allt 
Anders gjort under dessa år, så förstår man att här är en person 
som verkligen ägnat både arbetstid och fritid åt facket.

Han började sin yrkesbana som vvs-lärling, sedan blev det 
titeln vvs-montör.

- Jag gick som traditionell lärling och är röris av födelse och ohej-
dad vana. Nästan hela släkten har varit i branschen och så blev 

det för mig också, berättar 
Anders när vi träffas i en 
paus under fullmäktige-
mötet i ABF-huset.

Han har just fått sitt 
förtjänstmärke och 

också blivit utnämnd till 
ambassadör.
- Det sätter jag stort 

värde på och jag kommer 
nog fortsätta ägna mig åt lär-
lingarna. När jag inte åker 
till stugan på Öland, säger en 
nöjd Anders Andersson.

Hugo Carlsson är en an-
nan välkänd profil som också just gått i pension efter att 
ha arbetat som byggnadssnickare och ombudsman.

- När man har medverkat till att en medlem som haft t ex 
privata problem ringer och säger att ”tack Hugo nu är jag på 
banan igen”, då känner man att man gjort nytta. 

Hugo Carlsson är ännu en av dessa byggnadsarbetare som 
fått byggandet med sig från barnsben. Hans far och tre bröder 
var alla byggnadsarbetare. Erik Wallin, BPA och Skanska har 
varit Hugos arbetsgivare innan han tog plats på Byggettan 1989. 
Hugo har, liksom Anders, arbetat på Byggnads i 23 år, under 
fyra olika ordföranden.

- 1976 var jag på min första fackliga kurs på Nässlingen, minns 
Hugo. På Byggettan har jag sysslat med mätning, studier och arbets-
platsbevakning som arbetsmiljö- och MB-ansvarig. Det roligaste har 
ändå varit medlemskontakten, när man har kunnat hjälpa medlem-
marna. Antingen genom en bra uppgörelse eller något personligt.

Hugo Carlsson började som lärling men med utbildning i bot-
ten – vilket inte var så vanligt på den tiden. Men pappan drev 
på att utbildning var viktigt. 

- Jag började med mätningen, men blev ofta osams med ar-
betsgivarens motmätare. Lite konstigt, eftersom jag senare of-
tast har kommit bra överens med motparten, berättar Hugo, 
som nu som pensionär börjat motionera på allvar.

En timmes promenad per dag är mottot. Passande för en 
byggnadssnickare som ägnat en stor del av sin ungdom åt is-
hockey, fotboll, handboll och basket.

Många år i medlemmarnas tjänst

Kerstin Adlerz har jobbat på Byggnads i 46 år, 
Anders Andersson och Hugo Carlsson har  
båda jobbat i 23 år. Nu går de i pension efter  
alla dessa år i medlemmarnas tjänst.


