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    Vem tjänar på sänkta krav i gymnasieskolan

Ordförande Byggettan

cialt och kulturellt grundade. Under 
elevernas uppväxt har de skaffat sig 
erfarenheter som säger att kunskapen 
som behövs är praktisk och konkret, 
är du snickare behöver du inte kunna 
engelska och matte. 

Vi har tusentals ungdomar som inte 
orkar läsa en bok. Boklig kunskap har 
inte något värde, det räcker med att 
titta på dokusåpor på TV. Men vem är 
det egentligen som tycker det? Vem tjä-
nar på det? 

För att kunna föra ett dagligt samtal 
med grannar och arbetskamrater be-
hövs allmänbildning och att ha ett bra 
ordförråd. På sikt kommer möjligheten 
att samtala lite djupare med andra vara 
väldigt få förunnat om orden inte räcker 
till. Samtalen utarmas. 

Det är våra ungdomar det handlar 
om, de som ska ta över efter oss. Vi hjäl-
per inte dem genom att sänka kraven i 
skolan, det straffar dem bara. Vi måste 
ha skola där alla får grundläggande 
kunskap. Alliansen skapar en uppförs-
backe när skolministern vill ha en yrkes-
utbildning som anpassar kompetensen 
till en lägre nivå och därmed sämre löne- 
och avtalsvillkor. 

Jag vet att även stora delar av lärarkå-
ren är upprörd över skolreformen. Vad 
lärarna behöver är mer resurser för att 
kunna hjälpa elever som behöver mer 
tid, inte att kraven på eleverna ska sän-
kas. Yrkeslinjerna behöver hjälp med att 
höja statusen – inte med att sänka den. 

Att vara byggnadsarbetare är ett tungt 
yrke med mycket arbetsskador, detta 
i en bransch i ständiga konjunktur-
svängningar, som kan användas till att 
läsa vidare. Allmänkunskaperna har 
ofta förvärvats i ett yrkesförberedande 

gymnasium. Men skolministern be-
gränsar nu även den naturliga karriär-
vägen från yrkesarbetare till arbetsle-
dare, eller till ett annat yrke, om man 
inte har de godkända kärnämnena som 
krävs för att kunna läsa vidare. 

En miljon yrkesarbetare går i pension 
fram till 2012. Arbetsgivarna flaggar för 
att det blir stora pensionsavgångar även 
på tjänstemannasidan. De är rädda för 
att de ska bli av med många tjänstemän 
– historiskt sett har vi alltid varit där 
och fyllt på med resurser. Men om kra-
ven i yrkesskolan sänks, stängs denna 
karriärväg för byggnadsarbetare. Det 
kommer således att få märkbara kon-
sekvenser för arbetsgivarna, även på 
tjänstemannasidan.

Ett av Sveriges största byggföretag, 
Galaxen, har till uppgift att rehabilitera 
byggnadsarbetare med arbetsskador, el-
ler hitta en väg för dem till ett anpassat 
eller nytt yrke. Men  Galaxen får en ännu 
svårare uppgift om byggjobbarna inte 
ens har en grundnivå i sina baskunska-
per. Då kommer ännu fler att hamna i 
utanförskap och arbetslöshet.

Alliansens skolpolitik formar ett a- och 
ett b-lag både på arbetsmarknaden och i 
privatlivet. Som Byggettans ordförande 
kan jag aldrig ställa 
mig bakom en skol-
politik där fler bygg-
nadsarbetare får 
begrän-
sade 
möjlig-
heter 
till ett 
rikt 
arbets- och 
privatliv.

Den nya yrkesskolan skapar ett sam-
hälle där våra barn inte kommer att 
förstå en instruktion på engelska, läsa 
en ritning eller räkna ut en ekvation. 
För att möta Europa och lära sig nya 
språk måste man kunna den svenska 
grammatiken. Och vi lever i ett medie-
samhälle, informationen väller över oss 
på Internet. Får man inte lära sig att 
sovra och kritiskt granska information 
kan man bli ett lätt byte på nätet. 

Majoriteten av dem som har valt att 
gå på bygglinjen kommer inte att jobba 
inom byggbranschen hela livet. Men för 
många är då dörren stängd för högre 
studier senare i livet.

Ändå ska de själva få ta ställning till om 
de ska läsa alla delar av kärnämnena på 
gymnasiet. 

Man gör det lätt för sig när man låter 
en skoltrött tjej eller kille själv få be-
stämma om hon eller han på gymnasiet 
ska läsa in en framtida behörighet på 
högskola. Det kommer att bli alldeles för 
många som tar den lätta vägen - för att 
senare i livet ångra sig och bli besvikna 
på de vuxna som inte tryckte på. 

En ensamstående förälder med en 15-årig 
grabb har inte så lätt att stå på sig, man be-
höver samhällets stöd där. Samhället har 
ett ansvar för återväxten, vilken kunskap 
vi ska bära med oss ut i livet. Det ska inte 
ungdomarna ensamma ta beslut om. 

Så skolminister Jan Björklund utveck-
lar den nya gymnasieskolan genom att 
skapa ett a- och ett b-lag. Gamla uttryck 
blir aktuella igen, såsom ”skomakare, 
bliv vid din läst”. 

Uppfattningen om karaktärsämnen 
och kärnämnen är grundade på gamla 
värderingar och attityder som är so-
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AktuelltLavalmålet

När det lettiska företaget Laval beta-
lade de anställda 35 kr i timmen, stred 
Byggettan för avtalsenliga löner för ar-
betarna. Byggettan följde de spelregler 
som då gällde på arbetsmarknaden och  
som facket och arbetsgivarna tillsam-
mans kommit överens om. 

- När svenska folket sa ja till att gå med 
i EU, fick de garantier att arbetsrätten 
skulle förbli orörd. Vi kan nu konstatera 

Enligt Arbetsdomstolen, AD, var Bygg-
nads och Elektrikernas blockad 2004 
mot byggföretaget Laval olaglig. AD an-
såg 2005 att blockaden var laglig,  men 
vände sig till EG-domstolen för vägled-
ning. 2007 kom EG-domstolen med ett 
förhandsavgörande där man ansåg att 
stridsåtgärderna var en inskränkning i 
friheten för tjänster.

Laval yrkade att Byggnads och Elek-
trikerna skulle betala skadestånd på 1,4 
miljoner kr samt rättegångskostnader 
på nästan 3 miljoner kr. 

AD har nu ändrat sig sedan beslu-
tet 2005 och dömer förbunden till ett 
skadestånd på drygt en halv miljon 
kronor, varav Byggnads och Bygget-
tan ska betala 400 000 kr. Dessutom 
ska Byggnads och Elektrikerna stå för 
rättegångskostnader på 2 miljoner kr.

Hans Tilly, Byggnads förbundsord-
förande, är förvånad över AD:s dom, 
eftersom man tidigare ansåg att blocka-
den var laglig. 

- Att majoriteten i AD nu svänger och 
helt går på EG-domstolens linje är kon-
stigt, säger Hans Tilly.

att vi är grundlurade. Garantierna var 
inte värda något. Nu tar domstolarna 
över, säger Johan Lindholm.

Som en teaterpjäs
Johan Lindholm menar också att det 
hela är som en teaterpjäs iscensatt av 
Svenskt Näringsliv för att försvaga 
facket. De finansierade bland annat La-
vals strid mot facket. Laval som inte ens 

var medlem i deras egen organisation. 
Och de har fått politikerna med sig. 
- Politiker som hade kunnat stå upp för 
sina löntagare, men valde att gå i Svenskt 
Näringslivs ledband. 

Många små företag kommer att gå i kon-
kurs när näringslivet inte står upp för kon-
kurrensneutralitet mellan företagen. 

- Varför utformas inte en nationell lag-
stiftning som gör det möjligt att hävda 
svenska kollektivavtal utan att hamna i 
konflikt med EG-rätten?

- Frågan om kollektivavtal och den 
svenska modellen kommer att bli en 
valfråga, tro mig, säger Johan Lind-
holm.

Byggettans ordförande:

Vi är grundlurade om arbetsrätten
- Arbetare i Sverige är förda bakom ljuset när de nu straffas 
med mångmiljonbelopp i skadestånd. Det är våra medlemmar 
som får betala för att vi följde arbetsmarknadens spelregler. 
Det är helt orimligt, säger Johan Lindholm, Byggettans ordfö-
rande, med anledning av AD:s dom i det så kallade Lavalmålet.

AD ändrade sig i Lavalmålet

Byggnads aktion var olaglig
Arbetsdomstolen dömde 
fackförbunden Byggnads och 
Elektrikerna att betala 2,5 
miljoner kronor för blocka-
den mot byggföretaget Laval 
2004. Däremot får Laval 
betydligt mindre i skadestånd 
än vad de krävt.

Enligt Arbetsdomstolen, AD, var Byggnads och 
Elektrikernas blockad, 2004, mot byggföretaget 
Laval olaglig. 
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AktuelltLavalmålet

Byggettans styrelse har 
utsett Ulf Betzholtz och 
Sven-Åke Malmberg 
till Årets ambassadörer 
2008/09, nominerade av 
sina sektioner.

Årets ambassadörer uppvaktades 
- och tre nya utsågs

Ingen försäljning 
av Gotlandsfastighet 
i dagsläget
Det blir ingen omedelbar försäljning av 
Byggettans fastighet, kvarteret Tunn-
bindaren 3, i Visby på Gotland. Något 
som Byggettans styrelse hade föreslagit. 
Representantskapet beslutade i decem-
ber att utreda frågan – därefter ska de  
fatta ett nytt beslut.

Ställ upp och hjälp byggnads-
arbetare som sätts på stupstock 
därför att arbetsgivaren väg-
rar göra upp centralt. Nu är 
föreningen Stupstocken i full 
gång. Så det är bara att sätta in 
pengar .
Vi skrev tidigare om det initiativ som 
Byggettans lagbasar har tagit med in-
samling för de som tvingas gå på stup-
stocken, dvs på 128 kr i timmen. En 

förening skulle bildas för insamlings-
verksamheten. Nu är den igång och 
de drygt 7 000 kr som samlades in på 
repskapet i oktober är en bra grundplåt. 
Men mer pengar behövs för att hjälpa de 
som tvingas gå ner i lön.

Föreningen Stupstocken uppmanar nu 
byggnadsarbetare i hela landet att bidra 
med pengar, mer information om fören-
ingen Stupstocken finns på 
www.byggnads.se/byggettan.

De två uppvaktades med presentkort på 
teaterbiljetter i samband med represen-
tantskapsmötet i december. Johan Lind-
holm, Byggettans ordförande, hyllade de 
två ambassadörerna för deras utomor-
dentligt goda personliga egenskaper.

Bengt Schröder, Börje Linder och Evert 
Olberius utsågs till nya ambassadörer i 
samband med representantskapet. 

Så nu har Byggettan 77 ambassadörer 
– personer som alla framhåller och talar 
väl om Byggettan.

Bå Byggettans representantskap prisades Årets två ambassadörer 
-  och tre nya ambassadörer utsågs. Från vänster Börje Linder, Ulf Betzholtz, 
Sven-Åke Malmberg och Bengt Schröder. De gratuleras av Christian Bengtzelius 
(i mitten), som är Byggettans vice ordförande. Saknas gör Evert Olberius.

Stöd byggjobbare på stupstocken
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Budget Aktuellt

- Så här kan det inte fortsätta, det håller 
inte i längden. I dagsläget är intäkterna 
betydligt mindre än kostnaderna. I år och 
nästa år tvingas vi använda det egna kapi-
talet för att täcka underskotten. Nästa år 
så använder vi 7,5 miljoner av vårt kapital 
plus att vi ändå har budgeterat ett under-
skott på drygt 2,5 miljoner kronor, säger 
Roger Thunqvist, som är Byggettans nya 
kassör efter Rolf Andersson.

Hur kan ni förstärka ekonomin?
- Det finns två alternativ – att öka intäk-

terna eller dra ner kostnaderna ytterligare. 
För att få ökade intäkter krävs fler medlem-
mar. Annars behövs ytterligare nedskär-
ningar. Men att minska personalstyrkan 
ytterligare skulle innebära att Byggettan 
blir en sämre fackförening.

Ser du någon ljusning – kan ni öka antalet 
medlemmar?

- Det kan mycket väl ske en svängning 
så att vi får fler medlemmar. Den viktigaste 
frågan är vilken regering vi får nästa höst 
och vilka beslut den fattar. Idag är det dyrt 
att vara med i både a-kassan och facket. 

Finns det några satsningar i Byggettans 
budget för 2010?

- Vi gör små förstärkningar när det gäller 
medbestämmande, arbetsmiljön och lär-
lingsverksamheten. Även sektionsverk-
samheten förstärks något.

Intäkter
Medlemsavgifter på 16,5 mkr är beräkna-
de på 11 100 hel- och halvbetalande med-
lemmar samt grundavgifter. Medlems-
antalet är något lägre än föregående år.

Intäkter 46 160 tkr

Kostnader
Representantskap
Representantskapet är Byggettans hög-
sta beslutande organ och har 209 leda-
möter, med lika många suppleanter.

Kostnader 949 tkr
Styrelse
Styrelsen har elva ledamöter och sam-
manträder en gång per månad. 

Kostnader 675 tkr

Försäkringar
Medlemmar omfattas av kollektivav-
talsreglerade försäkringar och grup-
pens arbetsuppgift är att hjälpa med-
lemmarna som får problem med att få 
ut ersättning.

Kostnader 1 098 kr

Avtalsteckning
Kollektivavtal tecknas med företag som 
inte är medlem i någon arbetsgivarorga-
nisation, utan avtalet tecknas då direkt 
med Byggettan.

Kostnader 966 tkr

Studier
Personalkostnader för studieom-
budsmannen, lönebikostnader, öv-
riga möteskostnader och ersättning 
till ABF.

Kostnader 1 005 tkr

Studier projekt
Kostnaderna består av lokalhyra, kurs-
kostnader, materialkostnader, stipen-
dier och utbildningsarvode till delta-
garna.

Kostnader 1 590 tkr

MB-verksamhet
Arbetsuppgifterna är att teckna MB-
överenskommelser med företagen som 
reglerar handläggningen inom MBL 
paragraf 11, 12 19 och 21 och frågan om 
uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Kostnader 2 799 tkr

Förhandlingar
Ansvarar för rättstvisteförhandlingar 
om lönekrav, avsked, uppsägningar av 
personliga skäl diskrimineringsären-
den och övriga lag- och avtalsbrott.

Kostnader 4 050 tkr

Yrkesutbildnings- lärlingsverksamhet
Handläggning inom yrkesutbildnings-
avtalen.

Kostnader 2 145 tkr

Ackordsförhandlingar
Ansvarar för löneförhandlingar, tvis-
teförhandlingar, teknisk mätning, för-
handlingar om arbetsmoment som inte 
är prissatta, förhandlingar om PU- och 
premieackord samt avstämningar var 
tolfte vecka. Genomföra förhandlingar 
i rätts- och intressefrågor.

Kostnader 7 283 tkr

Arbetsmiljö – Rehab
Arbetsmiljöarbetet kommer att samord-
nas med MB-verksamheten för at få ett 
aktivt och systematiskt arbetsmiljöar-
bete, där fackliga förtroendemän och 
skyddsombud samverkar från arbets-
platsnivå och upp till MB-gruppens ar-
betsmiljöhandläggare. 

Kostnader 2 806 tkr

Kassören bekymrad för 
Byggettans ekonomi

     Roger Thunqvist, Byggettans nya kassör, är långsiktigt bekymrad 
för Byggettans ekonomi. Intäkterna är mindre än kostnaderna. 



Byggettan nr 6 2009 7

Budget Aktuellt

Det var för ett drygt halvår sedan som 
Peter Gustavsson tillsammans med en 
kollega höll på att montera en stor spe-
gel som det knäckte till i ryggen. Peter 
demonstrerar hur han fastnade i en helt 
onaturlig ställning. Och sedan inte kunde 
röra sig.

- Det gjorde fruktansvärt ont. Jag hade 
haft ryggproblem tidigare men inte alls 
så här.

Det är inte ovanligt med ryggbesvär i 
glasbranschen. 

- Man lyfter tungt och ofta. Man bär i 
konstiga ställningar upp och ner i trappor. 
Det är sällan man kan arbeta i en naturlig 
och vilsam arbetsställning. Så ryggen tar 
stryk, säger Peter.

När han kom tillbaka till verkstaden i 
Farsta så sa chefen att han visste en bra 
naprapat.

-  Jag gick dit och fick behandling ett 
par tre gånger. Det hade blivit en för-
skjutning i bäckenet, berättar Peter 
Gustavsson.

Naprapaten Christian Forsberg tip-
sade om ett bra midjebälte som skulle 
kunna hjälpa till att hålla ryggen på 
plats.

- Skyddet ökar båltrycket och efter-
som det också har hängslen så avlastas 
skuldrorna. Har man ryggbesvär och 
ändå måste göra arbetsmoment som 
frestar på så kan man använda skyd-
det/bältet. Men man ska inte använda 
det jämt. Då slappnar musklerna av 
och det är inte bra, säger Christian 
Forsberg.

- För mig har midjebältet gjort stor 
skillnad. Jag kan arbeta obehindrat, 
säger Peter Gustavsson som vill tipsa 

de med ryggbesvär om att börja använda 
det nya midjebältet vid tunga arbetsmo-
ment.

Med midjebältet kan 
Peter arbeta utan besvär

Nu har de första medlemssvaren sam-
manställts i Nu gör vi våra röster hörda. 
Byggettans medlemmar är mycket ak-
tiva och kommer med egna förslag. 

Det område som är viktigast för 
Byggettans medlemmar är frågan om 
svenska kollektivavtal. Mer än 9 av 10 
byggnadsarbetare instämmer i påståen-
det ”Svenska kollektivavtal ska gälla i 
Sverige, oavsett vilket land arbetskraften 
kommer ifrån.” 

Enkätsvaren kommer att skickas till 
de politiska partierna inför riksdags-
valet nästa år. Partierna kommer att 
avkrävas konkreta ställningstagan-
den.

Nu fortsätter kampanjen och ju fler 
inkomna svar desto större tryck på po-
litikerna att lämna konkreta svar. 

Du hittar enkäten på nätet. Gå in på 
www.lo.se/stockholmsmodellen eller ring 
till Byggettan 08-734 65 00.

Tack vare midjebältet kan Peter Gustavsson på Nybergs 
Glas nu arbeta obehindrat och slipper ryggvärken. 
- Jag åkte på ett riktigt ryggskott för drygt ett halvår 
sedan. Nu med bältet slipper jag värken, berättar Peter.

Peter Gustavsson demonstrerar ett midjebälte 
för att slippa ryggvärk vid tunga lyft.

Enkät visar att svenska kollektivavtal är viktigaste frågan
Svenska kollektivavtal ska 
gälla i Sverige, oavsett vilket 
land arbetskraften kommer 
ifrån. Det påstående instäm-
mer mer än 90 procent av 
Byggettans medlemmar i. 

Det visar den första sam-
manställningen av enkätsva-
ren i LO-distriktets projekt 
Nu gör vi våra röster hörda.
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Hur var året 2009
- och hur blir nästa?

Fredrik Garding har varit på 
Folkhem i sju år, efter att ha 
jobbat på Skanska tidigare.

- Vi är 32 kollektivanställda och det 
har varit ett tufft år. Nyproduktionen 
har sviktat men vi har hittat andra pro-
jekt så att ingen har blivit uppsagd, trots 
nedgången.Det beror på att Folkhem är 
ett jäkla schysst företag. Man känner att 
företaget bryr sig.

Vad tror du om 2010?
- Vi har en hel del nyproduktion i pi-

peline så det bör bli ett bra år om det inte 
händer något oförutsett. Jag tror att kon-
junkturen blir avgörande för hur det går 
i avtalsrörelsen.

- Privat har jag satt upp målet att nå 
28-30 knop i windsurfing, vilket är min 
stora hobby, säger Fredrik.

Sergio Valencia är snickare 
med fyra års anställning i 
Folkhem. 

Sergio trivs bra i företaget och tycker 
att 2009 varit ett bra jobbår.

- Även fast vi inte har så många projekt 
norr om stan som vi brukar. Det passar 
mig bättre eftersom jag bor i Uppsala.

- Jag tror att 2010 blir ett bra år med 
mycket jobb. Jag ska börja ställa ut min staf-
fordshire bullterrier. Det ser jag fram mot.

Jan Eriksson, träarbetare på 
NCC, tycker det har varit ett 
år som många andra.

- Men lite mindre att göra och för 
många uppsägningar. Vinstkraven är 
nog högre hos NCC än i andra bolag. Åt-
minstone har det varit så. Nu säger de att 
det ska komma en uppgång 2011. Många 
projekt ska ju igång. Då gäller det att fö-
retaget är med och tar hem projekt.

- För närvarande lånar vi ut folk, men 
när vi, för något år sedan, var i Sollen-
tuna centrum lånade vi in folk från till 
exempel Peab.

- Vi tycker väl att vår arbetsgivare 
många gånger är ”så där”. Men när 
vi har inlånat folk tycker de att NCC  
har en bra personalpolitik. Så gräset 
är väl alltid grönare på andra sidan 
staketet.

- Nästa år lär det bli mycket tjuv och 
rackarspel inför avtalsrörelsen. Det kan 
man nog räkna med, säger Jan. 

 

Petter Ahlbäck, 27 år och 
träarbetare på NCC, tycker 
att 2009 varit ett kanonår. 
 - Vad kan man mer begära när AIK 
vann fotbollsallsvenskan, säger han  
där han sitter under ett enormt segel 
med AIK-emblem. Petter har haft  jobb 
hela året och förutom att gå på fotboll 
ägnar han sig åt fru och barn.

- Jag önskar att ombudsmännen var lite 
mer ute på  arbetsplatserna. Så att man 
får ett ansikte på namnen, säger han. 
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Mårten Hedström arbetar 
på Peab Hus och industri-
sektionen.

- 2009 har varit ett bra år för mig per-
sonligen och jag är en positiv person som 
för det mesta tycker att livet är kul. Men 
visst finns det de som har det besvärligt. 
Min grabb som hade anställning som 
bygglärling på Peab Bostad blev upp-
sagd i våras, berättar Mårten. Så det är 
klart att många går omkring och mår 
dåligt och oroar sig.

Mårten Hedström tror att Lavaldomen 
blir avgörande för vad som kommer att 
hända i avtalsrörelsen. 

- Vi har utländska killar som jobbar 
på Peab. De ska självklart tjäna lika 
mycket som vad jag och andra svenska 
byggnadsarbetare gör, säger han. 

Tobias Tärnström är 25 år 
och plattsättare på Folkhem. 

Tobias är från Täby och gillar att resa. 
I år har han varit i USA och även 2010 
ska det bli någon långresa.

- Jag har klarat mig från uppsägning 
i år, fast jag var varslad. Nu tror jag det 
blir bättre nästa år. I varje fall hoppas jag 
det.

Stefan Johansson, på Folk-
hem, är snickare som kom-
mer från Skanska för en del 
år sedan.

- Bra med jobb och ingen uppsagd. Det 
är ett kanonföretag att jobba på som inte 
säger upp folk. Att bli uppsagd är inte 
roligt. Jag vet hur det känns. Men 2010 
tror jag blir ett bra år. Om det inte hän-
der något oväntat. 

- 2010 ska Ösmos 98-killar, som jag 
tränar, vinna sin serie. Jag lägger min 
fritid på att vara ungdomsledare.

Bengt Jonasson, snickare  på 
Folkhem, är nöjd med sin si-
tuation.

- Företaget är bra. Man satsar på frisk-
vård och andra förmåner för oss anställ-
da. Och så har vi gott om jobb. Liksom 
Stefan är jag ungdomsledare. Men för 
mig handlar det om ishockey som jag 
lägger nästan all min fritid på. 

- Jag tror att 2010 blir ett bra år med 
gott om jobb, säger Bengt.

Conny Svensson, träarbe-
tare, har arbetat många år 
på NCC.

- Jag har haft jobb hela tiden men visst 
har det varit lugnare i år än tidigare. Jag  
hoppas att det blir lite bättre fart nästa 
år. Det borde bli bättre. Men man vet ju 
inte hur avtalsrörelsen går. Det tråki-
gaste i år var väl att Hammarby åkte ur 
allsvenskan.

- Hemma går tiden åt till att skjutsa 
barnen till olika träningsanläggningar. 
Och så lär det väl vara även nästa år. 
Tiden räcker knappt till, säger Conny.

George Johansson är lagbas 
på NCC Hus. 

- 2009 har inte varit något bra år efter-
som företaget sagt upp 200 personer och 
just nu sitter 20 man på lådan. Visserli-
gen finns det mycket jobb i Stockholms-
området, men det verkar vara svårt för 
NCC att räkna hem jobben. Kanske har 
man för höga vinstkrav, säger George.

För det som varit bra sätter han se-
mesterresan till Kap Verde högst upp 
på listan.

 - Skulle man önska sig något för näs-
ta år så vore det att även lagbasarna på 
NCC visade sig mer på basmötena som 
Byggettan arrangerar.
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Fullmakter Fullmakter

Det är inte en självklarhet att delegera 
ut förhandlingsfullmakter till de lokala 
fackliga förtroendevalda. Frågan väcker 
debatt, det visar sig när det diskuteras 
på ett morgonmöte på Byggettan. Med 
på mötet är ombudsmän från Byggettan 

och de regionala fackliga förtroendevalda 
som nu har haft fullmakt ett tag för att 
förhandla om vissa frågor direkt ute på 
företagen.

Det handlar om fackliga förtroen-
devalda på heltid på de större företa-

gen. Och fullmakten är begränsad. Så 
här går argumenten för och emot full-
makt: 

- Redan i dag finns det så skickliga för-
handlare bland de förtroendevalda. De 
kan hantera ett stort antal förhandling-

Fullmakts-
pionjärerna

Elva regionala fackliga förtroendevalda har sedan knappt ett år haft 
fullmakt att förhandla om ut- och inlåning av arbetskraft i företagen. 
Ett första trevande försök att lägga ett större ansvar ute på arbetsplats-
erna och låta ombudsmännen fungera mer som coacher. 
   Byggettans tidning har träffat tre av dessa fullmaktspionjärer.

Jens Bryner, NCC, Lasse Svensson, JM, och Kurt Stafsudd, Veidekke, är vana förhandlare och har fullmakter från Byggettan.
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ar och kanske också löneförhandlingar 
och avstämningar mot företagen.

- Man menar att de förtroendevalda har 
en unik situation, ef tersom man stämmer 
av lönerna en gång i månaden. Det gör att 
de, och även alla anställda, ständigt är 
uppdaterade och vet hur lönen räknas ut. 
Det sporrar till att ta i lite extra.

- Och så kan vi ju ringa Byggettan när 
som helst. Produktivi teten hålls uppe, vil-
ket är positivt för före taget och a och o för 
att vi ska tjäna pengar.

Men de säger också:
- Pressen på förtroendemännen 

blir för tuff. Särskilt  i en låg-
konjunktur.

- Men visst kan man ta över 
andra frågor, som till exempel ut- 
och inlåning av folk.

Ta mer ansvar
Byggettan har, liksom andra fackliga 
organisationer, tvingats dra åt svång-
remmen och minskat personalen. I dag 
ska 35 ombudsmän bevaka hela Stock-
holmsområdet. Det säger sig själv att det 
blir en övermäktig uppgift.

Johan Lindholm, Byggettans ordfö-
rande, är säker på sin sak när han driver 
frågan om att bygga ut systemet med full-
makter till de förtroendevalda.

- Vi måste skapa en bättre förtroende-
mannaorganisation för att klara kraven 
från medlemmarna. Avtalen blir mer 
komplicerade och vi måste bli fler som 
kan dem och kan förhandla, säger Johan. 
Därför måste de stora företagens förtro-
endevalda ta ett större ansvar.

Tre av dessa pionjärer, Lasse Svensson, 
Jens Bryner och Kurt Stafsudd, har under 
2009 jobbat med fullmakt och gjort upp 
med sina respektive företag om in- och 
utlåning av arbetskraft. De har alla varit 
med länge, är vana förhandlare och kan 
sina företag.

Lasse Svensson jobbar på JM. Han de-
lar helt uppfattningen om att man måste 
överföra mer befogenheter på förtroende-
mannaorganisationen.

ställning som företaget har. Byte av en 
chef kan till exempel helt ändra situa-
tionen, säger Jens.

Alla tre ser således fullmaktförfaran-
det, och delegering från ombudsmän 
till förtroendevalda, som ett naturligt 
steg i utvecklingen. Men det finns ju 
en hel del kritik även internt inom för-
bundet.

- Jag tror att det är en fråga om rädsla 
för att göra fel. Vi har alla varit vana att 
arbeta på ett visst sätt. Nu håller det inte 
längre. Avdelningen klarar inte av alla 

arbetsuppgifter och måste få avlast-
ning. Sedan tror jag också att vi 
som finns i en storstadsmiljö 
ofta träffar på många besvärliga 

frågor. Det gör att vi snabbt får 
erfarenheter som gör att vi också 

kan hantera dessa frågor, säger Jens 
Bryner.

Bra nätverk
- Vi har ett bra nätverk mellan oss för-
troendemän som nu har fullmakt. Vi 
ringer till varandra och tipsar om möj-
ligheter att reda ut olika frågor, säger 
Lasse Svensson.

- Men, tillägger han, skulle vi också 
förhandla löner och kanske vara med 
och besluta om besvärliga rehabfall, då 
är det en betydligt större förändring. I 
dag har i varje fall jag bra svängrum och 
tycker jag kan göra nytta. 

- Men när det handlar om pengar och 
tolka avtalen då är det närmre till kon-
flikt, säger Lasse Svensson.

Vad skulle man då kunna utvidga full-
makten med?

- Kanske arbetsmiljöfrågorna eller 
delar av dem. Där har ju ofta skydds-
ombuden ordentlig koll på läget, säger 
Kurt Stafsudd.

- Kanske rehabfrågorna, men då be-
höver vi nog kompetensutveckla oss en 
del, säger Jens Bryner.

En sak är de emellertid helt ense om. 
Fullmaktsförfarandet, eller något lik-
nande, har kommit för att stanna.

- Det vi nu gör med fullmakten för 
in- och utlåning är ett första steg. Vi får 
känna oss för. Nu får vi i samband med 
de utvecklingssamtal som genomförs en 
bra sammanfattning av det gångna årets 
erfarenheter, säger han.

Kurt Stafsudd på Veidekke är inne på 
samma linje. På Veidekke är de två man 
som har fullmakter. Utöver Kurt är det 
också lagbasen Thomas Gardell som för-
utom in- och utlåning även gör löneavstäm-
ningar (se Byggettans tidning nr 1 -09).

- Hur bra det går med delegering ut till 
förtroendemännen på företaget beror ju 
också mycket på hur företaget agerar. För 
min del har jag ett väldigt bra stöd från 
Norge, berättar Kurt.

I Norge har facket en förhandlingsman 
som sitter i koncernstyrelsen. Alltså be-
tydligt större befogenheter än här i Sve-
rige.

- För mig är det naturligtvis utmärkt. 
Det sätter också sin prägel på atmosfären 
här i Sverige, säger Kurt som i mycket ser 
sig som fackets öga in i företaget.

Löser frågor utan konflikt
- För det mesta löser vi frågorna utan 
konflikt. Man sitter i grupper och diskute-
rar fram lösningar, säger Kurt Stafsudd.

Jens Bryner från NCC håller med:
- Den fullmakt vi har nu när det gäller 

in- och utlåning av personal är inte långt-
gående och liknar mycket det jag arbetar 
med normalt som förtroendeman inom 
företaget. I mitt jobb ingår att företräda 
medlemmarna, men också att finnas med i 
diskussioner och informella kontakter för 
att undvika konflikter. 

- Idag fungerar det utmärkt men det 
beror också på, som Kurt sa, vilken in-

”Fullmakter är 
ett naturligt steg 
i utvecklingen”



Byggettan nr 6 200912

Arbetsmiljö Försäkingar

Fo
to

: K
en

ne
th

 P
et

te
rs

so
n,

 B
yg

gn
ad

sa
rb

et
ar

en

Asbest är totalförbjudet sedan 1982.  
Ändå är asbest fortfarande en mycket 
allvarlig hälsorisk i byggbranschen. 
Inte minst nu när stora delar av bostads-
beståndet som byggdes under 60- och 
70-talen ska renoveras och byggas om 
blir asbestfrågan åter aktuell. I många 
av dessa flerfamiljshus och småhus 
finns det asbest.

Stora risker
Man räknar med att det är över 800 000 
lägenheter och uppemot en halv miljon 
småhus som på ett eller annat sätt har 
byggmaterial som innehåller asbest, 
med risk för dem som arbetar i bygg-
branschen. VVS-installatörer, elektri-
ker, snickare, golvläggare, takläggare 
och städpersonal är yrkesgrupper som 
riskerar att utsättas för asbest.

Föreskrifterna för arbete med asbest 
är entydiga. De gäller för varje verk-
samhet där det finns risk för att man 

kan utsättas för asbest och asbesthaltigt 
damm. För att få arbeta med asbest be-
hövs tillstånd från Arbetsmiljöverket. 

Arbetsgivaren ska se till att arbetstaga-
re som ska arbeta med asbest genomgått 
utbildning på området. Den som river 
asbest eller asbesthaltigt material utan 
tillstånd från Arbetsmiljöverket riskerar 
en sanktionsavgift på 50 000 kr.

Under de senaste två åren har uppe-
mot tio företag dömts att betala 50 000 
kr i sanktionsavgift.

Kräv sanering
Det är alldeles för många som kommer 
att utsättas för asbest,  utan att veta vad 
det är och hur man ska skydda sig.

- Byggherren ska göra en miljöin-

ventering innan bygget startar. I den 
inventeringen ska man kunna se om 
det finns farliga material/ämnen som 
byggnadsarbetaren kan exponeras för, 
säger Tomas Kullberg, miljöansvarig på 
Byggettan.

Vid misstanke om asbest
Hur gör den som misstänker att det 
finns asbest på sin arbetsplats?

- Har man misstankar om att det finns 
farligt material på arbetsplatsen är ar-
betsgivaren eller byggarbetssamord-
naren skyldig att sanera eller skicka en 
bit på provtagning. Arbetet stannar tills 
frågan är utredd och att arbetsgivaren 
kan påvisa ett skriftligt svar. Skydds-
ombudet gör en sådan anmälan.

För dåliga kunskaper 
om asbestsanering

Kunskapen om farorna 
med asbest är alldeles 
för dålig. Många ose-
riösa byggfirmor riske-
rar därmed byggarbe-
tarnas hälsa. Det anser 
Arbetsmiljöverket.
 – Misstänker man att 
det finns asbest på ar-
betsplatsen så kräv att 
arbetsgivaren sanerar, 
säger Tomas Kullberg, 
arbetsmiljöansvarig på 
Byggettan.

För att få arbeta med asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket.
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Sjukpenning betalas ut i max ett år. Ersättningen då 

är 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. 

Vid synnerliga skäl kan sjukpenningen förlängas.

 Ersättningen sänks i så fall till 75 % av den sjukpen-

ninggrundande inkomsten. Den lägre ersättningen 

kan man som längst få i ett och ett halvt år. Den 

som har en mycket allvarlig sjukdom kan få fortsatt 

sjukpenning - utan tidsbegränsning och med den 

högre ersättningsnivån.

Sjukersättning tillsvidare (tidigare kallad för-

tidspension) beviljas endast om arbetsförmågan 

trots rehabilitering är nedsatt för överskådlig fram-

tid. Den som idag har tidsbegränsad sjukersättning 

förlorar den när tidsbegränsningen gått ut.

Vill du veta mer kontakta Byggettans Försäkringar 
tel 08-734 65 00, telefontid måndag-fredag 8.00-12.00.

Prestationslön – TBM
Statistik för perioden 1 oktober - 30 november 2009. 

Detta är de elva högsta förtjänsterna på arbetsplatser över 4 000 timmar. 

 Företag Timmar Förtjänst 
  JM Inredning i Stockholm AB 4 193 203,78 kr 
 Veidekke Entreprenad AB 5 374 202,57 kr 
 Peab Bostad AB 8 414 198,70 kr 
 Peab Bostad AB 5 728 198,56 kr 
 JM Stombyggnad 7 773 198,50 kr 
 Peab Bostad AB 6 546 198,00 kr 
 NCC AB 4 832 197,19 kr 
 NCC AB 8 516 196,90 kr 
 NCC AB 16 234 195,90 kr 
 NCC AB 4 528 195,90 kr 
     
 Högsta avstämningen är på 466  346,57 kr  
 Lägsta avstämningen är på 174  150,00 kr  
 Snitt på PU-ackord 323 084  192,97 kr 

 Snitt på rakt ackord 41 750  199,32 kr  
 Snitt på blandackord 357 811  188,05 kr  
 

Under perioden har det gjorts 272 avstämningar på totalt 722 645 timmar.

Viktig information för dig som 
är långtidssjukskriven.

Har du gått ur a-kassan för att du har varit sjuk-

skriven i många år och nu riskerar att bli av med 

din ersättning från Försäkringskassan, är detta 

extra viktig information för dig. För snart kommer 

regeringen att fatta beslut om ett förslag som ska 

göra det lättare att få ersättning från a-kassan om 

man gjort slut på sina sjukpenningdagar.

Gå med i a-kassan

Delar av förslaget innebär att medlemskapet till a-

kassan måste ansökas på nytt innan sjukdagarna 

tar slut, för att kunna få ersättning från a-kassan på 

grundnivå. Tre månaders medlemskap i a-kassan 

kommer att kunna räcka för att få ersättning på in-

komstnivå. Förslaget gäller de som lämnade a-kas-

san mellan den 1 januari 2007 och den 30 september 

2009.

Personer som inte är medlemmar i a-kassan, men 

som uppfyller arbetsvillkoren, kan få aktivitetsstöd 

med 320 kr per dag om de går med i a-kassan. 

För att göra det lättare att uppfylla arbetsvill-

koren föreslås att den överhoppningsbara tiden 

förlängs från fem år till tio år. Ett arbetsvillkor 

innebär att man innan arbetslösheten arbetat 

minst sex månader. Arbetsgivarintyg eller löne-

specifikationer krävs för att intyga arbetad tid.

Försäkringskassan ska informera de personer 

som kan komma att beröras av de planerade för-

ändringarna.

Regler för sjukskrivning

Försäkringskassan betalar sjukpenning med 

80 %, respektive 75 % av sjukpenninggrundande 

inkomst upp till 7,5 prisbasbelopp, som i år mot-

svarar 321 000 kr. 

När man blir sjuk bedöms arbetsförmågan 

utifrån nuvarande arbetsuppgifter de tre första 

månaderna. Därefter utifrån alla arbetsuppgifter 

som nuvarande arbetsgivare kan erbjuda. Efter 

sex månader bedöms arbetsförmågan utifrån hela 

arbetsmarknaden.

Försäkringar informerar
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Motioner Aktuellt

En av många motioner inför Byggnads 
kongress i juni 2010 har sektion 02 lämnat 
in. Det är en omfattande motion om grund- 
och arbetsplatsorganisationen. Motionä-
ren konstaterar att man nu under en rad 
av år pressats tillbaka av den borgerliga 
regeringen och av EG-domstolens beslut 
när det gäller arbetstagarnas rättigheter. 

Lågkonjunkturen har inte gjort saken 
bättre, samtidigt som det på riksplanet 
finns en aggressiv näringslivsorganisation, 
som vill bryta itu och i grunden förändra 
arbetsrätten. Dessutom visar facken en 
vikande organisationsgrad. 

Saknar facket på bygget
Resultat: Medlemmarna saknar facket på 
bygget och förtroendemän som har kraf-
ten att hjälpa sina arbetskamrater.

En besvärlig situation således. Det här 
måste rättas till, enligt motionen, som fö-
reslår att kongressen beslutar att arbets-
platsorganisationen blir ett övergripande 
mål under kongressperioden, att förbun-
det snarast tar fram ett program för hur 
den fackliga arbetsplatsorganisationen 
kan utvecklas, att det avsätts tillräckliga 
resurser för detta arbete och att förbundet 
fortlöpande informerar avdelningarna om 
arbetet.

Motionären yrkar också att avdelning-
arna har ordentlig insyn i arbetet.

Johan Lindholm, ordförande i Bygget-
tan, ställer sig bakom motionen.

- Engagemanget och viljan att vara med 
och påverka tycker jag känns mycket mer 
påtaglig idag. Tror att kraven i motionen 
belyser det många känner ute på arbets-
platserna, att vi syns alldeles för lite och 
att den enskilde medlemmen inte riktigt 
har förstått att vi alla tillsammans är fack-
et. Vi måste hitta verktygen för det som vi 
tycker är självklart och vad kan då vara 
mer lämpligt än att gå motionären till mö-
tes, nämligen att prioritera arbetet med att 
sammanfläta hela organisationen och då 
lägga fokus på arbetsplatsorganisationen, 
säger Johan Lindholm.

Avtalsmotioner
Inför nästa års avtalsrörelse finns ett stort 
antal motioner om olika sakfrågor. En mo-
tion som lämnats av avdelningsstyrelsen 
är extra aktuell, eftersom den handlar om 
vad som händer när en arbetsgivare inte 
förser den som blivit uppsagd med ett ar-
betsgivarintyg.

Fredrik Sirberg på Byggettan berättar:
- Många av medlemmarna har i dag 

stora problem med att få ut ett arbets-

givarintyg när de slutar sin anställning. 
Det medför stora ekonomiska och psykis-
ka påfrestningar, eftersom de då inte får 
ut sin a-kasseersättning. Eller att ersätt-
ningen försenas, säger Fredrik Sirberg.

Kunna kräva arbetsgivarintyg
Byggettan har väldigt många upprörda 
medlemmar som ringer och är förtviv-
lade över att företagen inte skriver ut 
något arbetsgivarintyg. Och eftersom a-
kassan kräver detta blir det inga pengar. 
Och medlemmen tror att det är facket som 
strular. 

- Men det är det inte, berättar Fredrik 
och fortsätter:

- Vi kan inte göra något annat än gå på 
arbetsgivaren. Det finns tyvärr ingen sank-
tionsmöjlighet. Och eftersom det inte står 
något i kollektivavtalet kan vi inte kräva 
förhandling. Något som däremot finns i 
Elektrikernas kollektivavtal.

- Därför kräver vi nu att Byggnads i av-
talsrörelsen driver frågan att företaget till 
den uppsagde byggnadsarbetaren, senast 
tillsammans med slutlönen, skickar ett ar-
betsgivarintyg. Gör företaget inte det ska 
facket kunna hävda kollektivavtalet och i 
sista hand kalla till förhandling för avtals-
brott, säger Fredrik Sirberg.

Närmare 300 motioner har lämnats inför nästa års 
avtalsrörelse och förbundskongress. Det visar på ett 

stort intresse från Stockholms byggnadsarbetare 
att stärka facket och flytta fram positionerna. 

Det ställer också krav på avdelningen och förbundet 
att leva upp till medlemmarnas krav.

Hundratals motioner 
till kongress och avtalsrörelse
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—  Konkurser  —
 556691-0401 Air Inn Svenska AB, fb. Drottbo AB           091026 
 556707-5857 BBT Micael Airaksinen AB  091014     
 556691-6754 BDH Entreprenad AB                091103      
 660417-3218 Björklund Axel Tord                  091026  
 556769-8237 Byggdiamanten Renoveringar AB 091015
   fb. Startskottet nr. 5205    
 556703-1181 Bygg LA-Konsulten Norden AB      091117      
 969695-3901 Byggnadsfirma Wetterskog KB, Daniel   091117      
 556165-8930 Bygg-Zäta Ventilation AB          091116      
 556394-8172 CeBeVe AB                         091104      
 556607-6179 Halek Bygg AB   091127
 556636-4799 Tony D Bygg & Riv AB,   091102
   fb Eton Mark & Bygg AB           
 556274-5900 Geltor Contracting AB             091019      
 556547-4219 Hedenskog H Byggen AB             091022      
 556603-4988 Jansson Bygg&FastighetsserviceAB 091021      
 556094-0735 Kyrass Bygg AB                    091103 
 556654-3533 LC Company AB/Upplands Sybehörsspec. 090930     
 556709-6903 Ljunggren Living Produktion AB   091102      
 556477-8578 ML Lastmaskiner i Märsta AB      091028      
 556712-4069 Nasses Mur & Putsarbeten AB      091116      
 969716-8574 OKET Städ & Entreprenad KB       091104      
 556763-4364 Piligroup Svenska AB              091029      
 556775-7181 Roswec AB                         091104      
 556676-3693 SID Logistics AB   091117 
   fb Logistik Supp o Försl i Nord AB
 556631-2806 Sundbybergs Bemanning  091124
   Fb. Adeja Bemanning A
 650204-1038 Turinge Glas o Montage            091022      
 556256-1182 Westlin Bygg&Mur AB               091123     
 556698-0503 YM Bygg AB   091130 
 556648-6386 Åberg Smide & Fastighetsservice  091030         
     

   

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

– kontakta Byggettan tel 08-734 65 00.

Motioner Aktuellt

Medlemsavgifter 2010
Förbundsfullmäktige beslutade i år att höja avgiften till förbundet 
med 3 kr - till 310 kr – fr o m den 1 januari 2010 för helbetalande 
medlem. Avgiften till Byggettan är oförändrad, så den totala avgiften 
till fack och a-kassa blir 854 kr för helbetalande.

 Halv förbundsavgift höjs med 1 kr - vilket ger 155 kr i halv förbundsavgift 
2010, så den totala avgiften till fack och a-kassa blir 699 kr för halvbetalande.

 Grundavgiften ska vara oförändrad 2010, dvs 47 kr, varav 20 kr går till 
Byggettan.

Avgift till fack och a-kassa, fördelas så här
Byggnads centralt    310 kr
Byggettan    119 kr
A-kassa    125 kr
Arbetslöshetsavgift till a-kassan  300 kr
(enligt riksdagsbeslut)    
Totalt     854 kr

Den första december var det premiär 
för Byggettans hockeykväll. På pro-
grammet stod matchen Färjestad – 
Djurgården. 

Det blev ingen vidare kväll för Djur-
gårdssupportrarna som fick se sitt lag 
förlora med 4-2.

Premiärkvällen framför storbilds-
TVn i den nya konferenslokalen var 
som matchen – lite trevande. De tjugotal 
byggnadsarbetare som var där bjöds på 
kaffe och korv. Öl fanns också att köpa.
Och ville man inte titta på matchen 
kunde man spela själv på bordhockey-
spelet.

Efter helgerna blir det nya hockey-
kvällar. Kom och följ ditt lag tillsam-
mans med facket!

Premiär 
för 

Byggettans
hockeykväll

Gott Nytt År
önskar vi på 
Byggettan
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Medlemsmöte 19 januari
uÅrsmötesförhandlingar

Sektion 01, Bromma, Västerort, Kista och Ekerö

Tema Årsmöte

Plats  Scandic hotel, Brommaplan

Tid  Kaffe o macka serveras från 16.30

Sektion 07, Märsta, Upplands Väsby och Sigtuna

Tema Årsmöte

Plats  Nya Kulturhuset, Centralvägen, Upplands Väsby

Tid  17.00

Sektion 02, Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Tema Årsmöte, rapport Norra Länkan

Plats  Obs ny lokal: Kulturhuset, Poseidon torg,        
 Haninge

Tid  17.30 (mat serveras från 17.00)

Sektion 08, Nacka och Värmdö

Tema Årsmöte

Plats  Boo Folkets hus, Orminge centrum

Tid  17.30

Sektion 03, Huddinge, Botkyrka och Salem

Tema Årsmöte, kulturinslag

Plats  ABF, Kommunalvägen 26, Huddinge

Tid  18.00    OBS ny tid!

Sektion 09, Solna, Sundbyberg och Sollentuna

Tema Årsmöte. Konsten att köpa tomater - tankar  
 om demokratins svårigheter när samhället  
 blir butik, gäst är Bengt Göransson.

Plats  Vimpeln konferens, (Byggettans nya konfe- 
 renslokaler), Skytteholmsvägen 2 bv, Solna

Tid  17.00

Sektion 04, Södertälje, Nykvarn och Gnesta

Tema  Årsmöte. Integration, gäst är Susanne Bergström.

Plats  Stadshuset, Södertälje

Tid  17.00 (mat serveras från 16.30)

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

Tema Årsmöte, kulturinslag

Plats  Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2

Tid  17.00

Sektion 05, Järfälla, Upplands Bro och 
                     mot Enköping

Tema Årsmöte, kulturinslag

Plats  Folkets hus, Gjutarplan 2, Kallhäll

Tid  17.30

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

Tema Årsmöte

Plats  Scandic hotel, Näsbyvägen 4, Täby

Tid  17.00

Sektion 06, Johanneshov, Farsta, Skarpnäck     
                     och Skogås 

Tema Årsmöte, kulturhistorisk tävling

Plats  Farsta Gård 

Tid  17.30

Sektion 12, Gotland

Tema 
 Hagelin, chef Förhandling på Byggnads.

Plats  Toftagården, Tofta

Tid  18.00

Årsmöte. Avtalsrörelsen, gäst är Torbjörn    
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