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Christian kommenterar Innehåll

Fackligt arbete när det är som bäst

Jag är stolt över en utomordentlig fack-
lig insats från våra kamrater i sektion 
02 Handen! De har aktivt bedrivit ett 
kampanjarbete för att uppmärksamma 
villkoren för dem som lägger om tak på 
villor och radhus i Jordbro.

Medlemmar i sektionen har delat ut 
lappar och knackat dörr i området och 
beskrivit de anställdas situation. Berät-
tat om dem som har tvingats pruta på 
arbetsmiljö och skydd - för att husägar-
na valt att ta billigast möjliga företag. 
Vidare har de uppmärksammat våra 
regionala skyddsombud på det brist-
fälliga skyddet, som tyvärr snarare är 
regel än undantag vid denna typ av ar-
bete. 

Genom sitt arbete i Jordbro har Han-
densektionen också lyckats visa på de 
allvarliga brister hos Arbetsmiljöver-
ket efter deras ekonomiska nedskär-
ningar. Arbetsmiljöverket har haft 
svårt med uppföljning och kontroll, 
trots att de har belagt arbetsplatser med 
viteshot om de inte efterföljer lagar och 
regler. De har från sektionen också kon-
taktat media och fått väldigt bra upp-
märksamhet genom ett nyhetsinslag i 
Ekot och ett längre reportage i Studio 
Ett, som jag rekommenderar att ni lyss-
nar på. Läs mer om sektionens arbete på 
sidan 4, en länk till radioinslaget hittar 
du på sidan 5. Allt detta är fackligt ar-
bete när det fungerar som bäst. 

Arbetet med att få regeringen att inse 
att det måste till mer resurser till Ar-
betsmiljöverket fortsätter närmast med 
att förbundet kommer att begära att få 

träffa arbetsmarknadsminister Hillevi 
Engström (M), för att diskutera resur-
serna till Arbetsmiljöverket. 

Jag är också mäkta stolt över samman-
hållningen bland alla våra medlemmar 
på JMs arbetsplatser under lönetvis-
ten med företaget. Vi hade inte lyckats 
nå någon uppgörelse på ett stort antal 
arbetsplatser, och tre arbetsplatser har 
fått gå på stupstockslön. Det är den lön 
som utbetalas om man inte når enighet i 
den centrala förhandlingen. I nya Bygg-
avtalet innebär det utbetalningsnivån 
på orten, som idag är 166 kr/timme inom 
Byggettans avtalsområde.

Med hjälp av den starka sammanhåll-
ning som varit på JMs samtliga arbets-
platser, har vi nu nått en uppgörelse. Läs 
mer om detta på sidan 14. 

Inom fackföreningsrörelsen och bland 
medlemmar pågår just nu en allt star-
kare debatt om vi överhuvudtaget ska 
ha någon facklig/politisk samverkan, 
som vi ju haft med Socialdemokra-
terna.

 Jag anser att det är ett måste, eftersom 
alltför många av arbetslivets villkor 
styrs av lagar och regler som riksda-
gen fattar beslut om. Till exempel lagen 
om anställningsskydd (LAS), lagen om 
sjukförsäkring och a-kassan. 

Men vi måste även kunna påverka 
när vi har en högerregering. Det är 
viktigt för våra medlemmars villkor 
att vi påverkar alla partier, oavsett hur 
regeringsmakten är fördelad. Men det 
är också, anser jag, viktigt att vi har ett 

fördjupat samarbete med det eller de 
partier som står oss närmast i de flesta 
frågor. Grundvärderingar och ideolo-
gisk grund skiljer oss lika starkt som 
en mur från de borgerliga partierna. 
Därför kan vi aldrig samarbeta på ett 
djupare plan med något av dessa par-
tier. 

Men vi har samtidigt ett ansvar på 
svensk arbetsmarknad att alltid stå på 
barrikaderna och driva våra medlem-
mars frågor med full kraft. Det gäller 
oavsett om vi har en borgerlig allians 
eller en socialdemokratisk regering.

För att vi ska fortsätta vara den star-
kare parten på arbetsmarknaden, 
måste vi alla hjälpas åt och se till att vi 
blir fler - och därmed ännu starkare. 
Därför utmanar jag er alla! Under 2011 
ska vi tillsammans se till att alla nega-
tiva medlemstrender bryts och att vi 
återigen blir fler. Utöver alla insatser 
vi rapporterat om tidigare så har 
vi också bestämt oss 
för att prova ett roligt 
sätt att få fler att ställa 
frågan. Läs mer om 
detta på sidan 10. 

2011 är året då vi till-
sammans ska bli star-
kare, stoltare och tryg-
gare! 

Christian Bengtzelius  
Byggettans ordförande 
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Christian kommenterar Innehåll

Fackligt arbete när det är som bäst

Anmäl din e-postadress till 
byggettan@byggnads.se så får du 

nyhetsbrevet Helt enkelt 
under 2011.
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- Jag gick genom radhusområdet och 
hörde hur det spikades på lite olika stäl-
len. Nyfiken som jag är gick jag fram och 
tittade och då såg jag en fyra-fem man 
som jobbade på taket. De hade tagit bort 
teglet och slängt det i backen och satt 
och spikade läkt.

- Men det jag studsade till för var den 
totala avsaknaden av skyddsräcken. 
Inga ordentliga trappor att ta sig upp på 
och inga räcken på taken eller ställning-
ar när de jobbade. Det handlade ändå om 
radhus i två våningar, berättar Stefan 
Slottensjö.

- Företaget som hade jobbet var Bayaz 
Bygg. Och arbetarna tror jag var bulga-
rer. Inga av de anställda var medlemmar 
i Byggettan iallafall, vad jag förstod.

Stefan Slottensjö tog kontakt med To-
mas Kullberg, Byggettans arbetsmiljö-
ansvarige. Tillsammans åkte de ut till 
Jordbro för att försöka ta reda på hur det 
var ställt med arbetsmiljöarbetet. Det 
handlade om nästan 1 000 radhus som 
skulle få nya tak.

Det hör till saken att någon tid tidigare 
hade det inträffat en olycka hos en an-
nan entreprenör, just vid omläggningen 

av tak i radhusområdet. 
- Det var en medlem i Byggettan som 

gjorde sig illa. Men eftersom han var med 
i facket så hade han försäkring och fick 
ersättning, berättar Stefan Slottensjö.

Inga medlemmar – ingen talan
- Eftersom inte någon av de sju anställda 
hos Bayaz var med i facket kunde Byg-
gettan inte agera mot arbetsgivaren. 
Då gjorde jag en anmälan till Arbets-
miljöverket. Det är verkligen bra med 
de svenska myndigheterna att skriver 
man till dem så registreras det och blir 
ett ärende. Och då verkar det som om 
man är inne i processen, säger Stefan.

Anmälan ledde till att det kom ut en 
inspektör från Arbetsmiljöverket. In-
spektören gjorde ett föreläggande till 
Bayaz Bygg om vissa skyddsåtgärder. 
Mer blev det inte. Och någon uppfölj-
ning av om det kom upp några räcken, 
ställningar eller trappor har inte Arbets-
miljöverket gjort.

Förklaringen från verket är att den nu-
varande regeringen skurit ner så mycket 
på verkets resurser att deras inspektörer 
måste prioritera.

I ett radiopro-
gram* om taklägg-
ningen i Jordbro sa 
den ansvarige in-
spektören:

- Jag måste priori-
tera mellan arbets-
platser där man 
fortfarande arbetar 
med asbest och den 
typen av arbeten 
som de i Jordbro.

 Brev till husägare
Sektionen i Haninge nöjde sig emeller-
tid inte med att ta kontakt med Arbets-
miljöverket. Man skrev också ett brev 
till radhusägarna i området. Ett brev i 
vilket man berättade om de omständig-
heter som takarbetena skedde. (Läs mer 
om brevet på sidan 6). Utan några som 
helst skyddsåtgärder och utan kollek-
tivavtal och därmed försäkringar.

Vad var reaktionen hos dem som fick 
brevet?

- Den var väldigt blandad. En del sa 
att det inte var deras sak, medan andra 
tyckte det var bra att vi kom med infor-

SEKTION 02 HANINGE I AKTION
Det var i början av juli just innan semestrarna tog 
vid som Stefan Slottensjö, lagbas på Skanska, 
styrelseledamot i Byggettan och boende i Jordbro, 
gick och hämtade sina barn hos svärföräldrarna.  

Av ren nyfikenhet stötte han på takarbeten där det 
inte fanns tillstymmelse till skyddsåtgärder. Det blev 
början till en aktion som byggnadsarbetarna i sektion 
02 Haninge satte igång och som inte är slut ännu.
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SEKTION 02 HANINGE I AKTION

mationen. Det är viktigt tycker jag att 
facket syns och agerar. Många männis-
kor känner inte till vilka regler som gäl-
ler. Och man vill ju ha arbetet utfört så 
billigt som möjligt. Det är inget fel i det, 
men alla företag måste följa spelregler-
na. Annars konkurerar man inte på lika 
villkor, säger Stefan Slottensjö.

Har det då hänt något efter Arbetsmil-
jöverkets inspektion i somras?

- Jag var själv där för en tid sedan för 
att se om det hänt något. Och det stod 
några rangliga ställningar där. Inte bra, 
men iallafall något. Men å andra sidan 
är det ibland värre med dåliga räcken 

än inga alls, säger Stefan som funderar 
kring Arbetsmiljöverkets agerande.

- När de rättsvårdande myndigheter-
na – som man får säga att Arbetsmiljö-
verket är - inte har tillräckliga resurser 
så hamnar hela samhällsbygget i oreda. 
Det är inte alls bra. Så för Byggettans del 
är detta definitivt inte ett avslutat kapi-
tel, säger Stefan Slottensjö.     u

Stoppa 
försäm-

ringen av 
arbets-
miljön

Arbetsmiljöverket ska 
vara en myndighet som 
aktivt stoppar arbetsmiljö- 
risker och förhindrar 
olyckor. Numera hinner 
man inte ens utreda or-
sakerna till varför exem-
pelvis dödsolyckor sker. 
Detta är oacceptabelt. Det 
säger Byggettans repre-
sentantskap i ett uttalan-
de med anledning av att 
bland annat olyckor med 
dödlig utgång på byggar-
betsplatserna blivit allt 
fler det senaste året.

Anledningen till att det sker fler 
byggolyckor är bland annat, en-
ligt Byggettan, att resurserna 
på Arbetsmiljöverket kraftigt 
skurits ner av den borgerliga re-
geringen. Antalet inspektörer är 
idag så få att de inte hinner med 
sina lagstadgade uppgifter. De 
hinner inte ens med att göra till-
räckligt med inspektioner.

Dagens situation är ohållbar 
och innebär att det är Byggettans 
medlemmar som får betala priset 
för dessa försämringar.

Byggnads kräver därför nu av 
regeringen att Arbetsmiljöverket 
får ökade anslag, att verkets upp-
drag blir tydligare när det gäller 
att förhindra  arbetsplatsolyckor 
och att inga nedskärningar görs 
av resurserna för den regionala 
skyddsorganisationen.

* För att lyssna på radioinslaget, 
gör så här:  Gå in på www.sr.se 

skriv in ”studio ett 4128065” 
i sökrutan högst upp.

Sektion 02 Haninge, som Stefan Slottensjö tillhör, uppmärksammade både radhusägare och media på 
att takarbetare jobbade utan några som helst skyddsåtgärder.
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 u I brevet skrev sektionen också att 
de som arbetar med att lägga om taken 
inte har avtalsenliga löner. Och det inne-
bär att de konkurrerar ut justa företag. 
Sämre betalt och stor olycksfallsrisk 
utan försäkring är vad som gäller för 
de utländska arbetare som lägger om 
taken.

I brevet påpekades också att vi i Sve-
rige har en arbetsmiljölagstiftning som 
gäller bland annat för takarbeten och att 

- Det är inte ofta man har ett så bra och 
engagerat skyddsombud, säger Tomas 
Kullberg, arbetsmiljöansvarig på Bygg- 
ettan. Många företag skulle vara glada 
över ett sådant engagemang. Men här 
har något gått alldeles snett.

Det hela började för ett år sedan då 
skyddsombudet, som vill vara anonymt, 
ställde krav på att dammet skulle mins-
kas på arbetsplatsen. Dammsugare var 

bland annat ett krav han ställde. Efter 
många om och men skaffades en damm-
sugare. Men de som fick sköta städningen 
var skyddsombudet och huvudskydds-
ombudet. En ren bestraffning.

Sedan har det fortsatt, och när Bygg-
nads och Byggindustri Öst inte kunde 
komma överens nyligen blev skydds-
ombudet hemskickad med full lön. Nu 
väntar troligtvis AD.

Tomas Kullberg, ser fallet som typiskt 
för det hårdare klimat som gäller för 
skyddsombud som är tuffa och kräver 
åtgärder.

- Tyvärr är det nog så på många, sär-
skilt mindre, ställen. Pressen är hård 
och konkurrensen om jobben likaså. 
Då är det inte ovanligt att arbetsmil-
jön får stryka på foten, säger Tomas 
Kullberg.

Skyddsombud riskerar få sparken
Du kommer att antingen bli avskedad eller sägas upp. Det beskedet fick skyddsombudet på 
Värmdö Byggentreprenader, efter att ha kämpat för en bättre arbetsmiljö och mindre damm på 
arbetsplatsen. Nu väntar troligtvis förhandlingar i Arbetsdomstolen, AD.

de företag som lägger om taken inte hade 
en aning om vad det innebar.

Sektionen redogör i brevet för vad som 
gäller för så kallade engångsbeställare – 
regler som nyligen ändrats i arbetsmiljö-
lagen. 

”Som beställare ska man se till att 
ansvaret är klarlagt och att det finns skri-
vet att det är entreprenören, eller hans 
ombud, som har ansvaret. Som fastig-
hetsägare är man ansvarig för tredje 

person som rör sig på tomten.”
Detta skrev sektionen i brevet som 

slutade med en uppmaning om att rad-
husägarna skulle anlita företag som 
ger sina arbetare rimliga löner och 
förhållanden och inte riskerar sina ar-
betares liv och hälsa. Samt anlita före-
tag som känner till och följer svenska 
arbetsmarknadsregler – kort sagt ett 
ansvarstagande företag med bran-
schens kollektivavtal!

”Företagen som lägger om era tak riskerar sina 
arbetares liv och hälsa”. Så började ett brev som 
byggnadsarbetarna i sektion 02 Haninge delade ut 
till de boende i ett radhusområde i Jordbro.
    Anledningen till aktionen var att de företag som 
gjorde takarbetena inte har kollektivavtal och där-
med inte försäkrat sina anställda.

Sektionens brev 
till radhusägarna
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Så här ligger det till:  Ett EU-direktiv 
säger att företag som har verksamhet i 
två länder med minst 150 medarbetare i 
varje land måste ha ett EWC-råd (Euro-
pean Workers Council). I EWC-rådet ska 
finnas ledamöter från alla de länder där 
bolaget har verksamhet.

Ordförande och sekreterare i EWC-
rådet ska komma från det största fack-
förbundet i företagets hemland. Det be-
tyder att Kjell Broman är ordförande och 
att Kurt Linderson är sekreterare – båda 
tillhör Byggettan och är regionalt fackligt 
förtroendevalda. 

Kjell Broman har varit ordförande se-
dan EWC-rådet bildades. Även represen-
tanter från andra fackförbund ingår  – IF 
Metall, Unionen, Ledarna och Seko.

Övergripande information
Kurt Linderson är alltså sekreterare i 
EWC-rådet, där 28 europeiska delegater 
ingår. Kurts uppgift som sekreterare är 
att samordna och organisera EWC-rådets 
alla möten – två årliga träffar med den 

stora gruppen och ett antal möten med 
arbetsutskottet. Kurt ska också se till att 
information når ut till alla medlemmar 
via kontaktkedjorna.

- När EWC-rådet träffas får vi över-
gripande information om Skanska. Det 
handlar om den finansiella situationen, 
förändringar inom koncernen, förväntad 
utveckling, nya verksamheter eller verk-
samheter som ska avvecklas. Plus att vi 
får mycket annan gränsöverskridande in-
formation. Vi diskuterar också etik- och 
policyfrågor. Det är huvudsakligen per-
sonaldirektören Veronica Rörsgård som 
är Skanskas representant i EWC-rådet, 
berättar Kurt Linderson.

Gå rätt till
- Det har blivit allt vanligare att Skanska 
informerar om sina planer på att flytta 
arbetskraft från exempelvis Slovakien, 
Polen och Tjeckien till Sverige och Norge. 
För oss är det viktigt att få veta att allt går 
rätt till.

Skanska är Sveriges största byggföre-

tag med säte på Råsundavägen 2 i Solna. 
I Sverige har Skanska 4 953 anställda 
byggnadsarbetare och 3 631 anställda 
tjänstemän.

Skanska har störst verksamhet i Stock-
holm, Göteborg och Malmö. I Sverige 
handlar det mest om bostadsbyggande.

Men det finns ett annat projekt som 
kommer att sticka ut lite extra. Kurt Lin-
derson berättar:

- Nästa år ska vi ju börja bygga sjukstu-
gan*  i Solna. Det blir det största bygget 
alla kategorier. Det är så stort att vi kom-
mer samarbeta med Skanska i England.

* Sjukstugan = nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Kort om Kurt...
Kurt Linderson, 56 år, är regionalt 
facklig förtroendevald på Skanska, 
där han har jobbat i 39 år. I grun-
den är Kurt betongarbetare. Han 
fick sina första fackliga uppdrag 
1982. Kurt ingår sedan fyra år i 
Byggettans valberedning.

Den svenska byggföretaget Skanska är en jättekoncern. Företaget har idag 
drygt 56 000 anställda i ett 20-tal länder. Dessutom planerar Skanska att 
växa under de kommande fem åren – det handlar både om att starta verk-
samheter i fler länder och att anställa ytterligare 20 000 nya medarbetare. 

Det är därför Kurt Linderson har en mycket central roll som spindel och 
facklig företrädare på Skanska.

För Kurt Linderson är det viktigt att veta att allt går rätt till när Skanska flyttar arbetskraft 
från andra länder till Sverige.

Kurt Linderson
samordnar 
på hög 
nivå
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För Rickard 
Ran från Upp-
lands Väsby 
har 2010 varit 
ett lite tungt år. 
Inte på jobbet, 
men privat.

En i släkten 
gick bort och 

det tar, säger han. Richard är 25  år och 
har hittills haft jobb sedan han började 
i branschen. Det bästa med 2010 var den 
fina sommaren, säger han.

Han arbetar på Einar Mattsson och är 
inte orolig för jobbet. Tvärtom. Det blir 
mer jobb nästa år.

På fritiden är det hårdrock som gäller.
- Jag har redan köpt biljetter till Iron 

Maidens konsert på Ullevi i sommar, 
säger han.

Toni Peters-
son är sedan 
snart två år 
lagbas på Einar 
Mattsson. Ar-
betat på företa-
get har han gjort 
i fem år och kom 
då från NCC.

- Fördelen här är att det är en mindre 
firma och att de har en jättebra perso-
nalpolitik.

Toni är 32 år, gift och bor i Haninge. 
2011 ska han, om allt går som det ska, bli 
pappa för första gången.

- Det blir det största som hänt mig, sä-
ger han. 2010 har varit ett bra år och att 
bli lagbas var en spännande utmaning. 
Jag funderar på hur jag ska ta ut min 
pappaledighet, säger han.

Det är 20 man i laget så det är en del 
att tänka på. 

- Om det är något negativt som hänt 
2010 så är det väl riksdagsvalet. Över 
resultatet kan man inte vara så där jät-
tenöjd, säger han och skrattar.

- Men 2011 blir nog bra när det gäller 
jobbet. Vi planerar redan för var vi ska 
köra igång när vi är klara här i maj, säger 
Toni Petersson, rätt nöjd med tillvaron. 

- Jag är Galax-
are som går i 
pension nästa 
år, säger Peter 
Stålkula när vi 
hälsar på i bo-
den vid Einar 
Mattsons bygge 
vid gamla Skat-

teskrapan på söder i Stockholm.
Han har varit i företaget som förrå-

dare i sex år. För tio år sedan fick han 
en ny höftled och kom in i Galaxenpro-
grammet. 

Peter har fyllt 66  år och går i pension 
vid årsskiftet och startar sin nya tillvaro 
med en resa till Teneriffa. Han vet vad 
han får i pension och tycker det verkar 
ganska bra. 

- Jag har aldrig stämplat under mina 
många år och jag tror inte det är många 
som kommer att göra det nästa år. Om 
man läser Metro så ser man hur Skanska 
och andra storföretag söker efter folk 
med ljus och lykta.

Calle Maric-
hal är snickare 
på Solna Rot-
bygge. Han är 
24 år och bor i 
Västerhaninge. 

- 2009  var lite 
kämpigt för fö-
retaget. Många 

av kunderna hade svårt med betalning-
en. Men 2010 har varit en mycket bra år 
och jag tror inte nästa år blir sämre. 

- Nästa år ska jag dessutom åka till 
Vietnam i tre veckor. Det ser jag verkli-
gen fram emot.

Leif Hey-
man, arbetar 
på Warrantor 
sedan 2006. 
Han har en 
brokig bak-
grund på olika 
byggföretag bl a 
som lagbas. Vid 

46 års ålder tycker han att han hittat rätt 
i sin nuvarande anställning.

- Jag hade varit 30 år i branschen den 
16 september i år. Det är ett bra företag 
vi jobbar på.

Men han är inte riktigt nöjd med det nya 
Byggavtalet. Tror det blir sämre med de 
nya övertidsreglerna. Men han tycker att 
själva löneökningen är okej.

När han inte jobbar så spikar han på 
kolonistugan i Aspvik. 

- Min sambo sedan fyra år är från 
Thailand och nästa år ska vi åka dit och 
träffa hennes familj. Jag har aldrig varit 
där så det blir ett spännande äventyr, 
säger han.

Johan Ek-
qvist är 19 år 
och lärling. Han 
fick jobb på Ei-
nar Mattsson ef-
ter utbildningen 
som han var klar 
med i somras.

Stockholms byggnadsarbetare tycker 
att 2010 har varit ett bra år. Gott om 
jobb och ett hyfsat löneavtal i våras. 
2011 kommer nog att bli ännu bättre 
på jobbfronten. Ingen av dem vi frågat 
tror att de ska få svårt att hitta jobb 
nästa år. Snarare tvärtom.

2010 var ett bra byggår - 2011 blir ännu bättre



Byggettan nr 6 2010 9

Robin Samu-
elsson är 24 år 
och bor i Sund-
byberg. Han job-
bar som snick-
are på företaget 
Warrantor som 
specialiserat sig 
på att bygga om 

livsmedelsbutiker. Just nu är han i Hö-
karängen på ett sådant jobb.

- Det här är nog sjätte året i firman och 
jag trivs. Just nu väntar jag på snön så att 
jag kan börja åka snowboard.  Jag åker 
både här hemma och utomlands. Men 
min nästa resa blir till Thailand.

2010 har varit ett bra år för Robin och 
han hoppas att även nästa år ska bli det.

- Skulle jag önska mig något så är det 
lite fler semesterdagar. Jag gillar verkli-
gen att resa.

Mikael 
Almén, 
36 år från 
Huddinge 
har tre barn 
därhemma. 
Fritiden till-
bringar han 

mest i Björkängshallen i Hudddinge, 
som hockeytränare för sonens knat-
telag.

Mikael tycker att Einar Mattsson är 
ett mycket bra företag som har en bra 
personalpolitik. 2010 har varit ett bra 
år och han tror att 2011 också kommer 
att bli bra.

Jimmie 
Löfquist, 23 
år, från Ny-
näshamn är 
ytterligare en 
av de unga 
medarbetarna 
i bygglaget hos 
Einar Matts-

son. Han har varit i företaget i laget 
några år nu. Var tidigare på service-
avdelningen men tröttande på tråkiga 
hyresgäster, säger han.

- 2010 har varit ett bra år. Bra lön och 
schysta arbetskamrater. Det kändes 
bra att byta från servicejobbet till det 
här laget. 2011 blir nog minst lika bra 
om jag blir kvar i det här laget, säger 
Jimmie.

Han är en innebandyfreak som spe-
lar i innebandylaget i division 2 sam-
tidigt  som han tränar och spelar med 
B-laget.

- Där ser du. Allt är möjligt om man 
tar dagen som den kommer.

Per Nilsson 
drömmer om 
att fånga en 
större gös och 
en större öring. 
Hans passion 
är sportfiske 
som han utövar 

antingen i trakterna kring Junsele eller i 
sjön Drevviken - i närheten av hemmet 
i Haninge.

- 2010 har varit ett bra år med en bra 
avtalsuppgörelse. Vi tjänar inte mest i 
stan men det finns mycket annat på job-
bet som är viktigt. 

Per, som är 45 år, har varit arbetslös ett 
år tidigare och vet vad det innebär. Nu 
jobbar han på Einar Mattsson.

Rickard 
Persson, är 26 
år och betong-
are på Einar 
Mattsson. Han 
bor i Sköndal 
tycker att vin-
tern 2010 var i 
kallaste laget. 

- Inte en sådan vinter till, säger han. 
Rickard gillar att se på film. Han ser 
det mesta och hoppas på några bra 
rullar 2011.

- Farsan fyller 70 nästa år och då ska 
vi ta med honom till ett spa. Det blir 
nytt för honom och för mig.

Rickard betraktar sig själv som en 
glad kille. Men säger att en förutsätt-
ning är att man har ett jobb.

Stockholms byggnadsarbetare tycker 
att 2010 har varit ett bra år. Gott om 
jobb och ett hyfsat löneavtal i våras. 
2011 kommer nog att bli ännu bättre 
på jobbfronten. Ingen av dem vi frågat 
tror att de ska få svårt att hitta jobb 
nästa år. Snarare tvärtom.

2010 var ett bra byggår - 2011 blir ännu bättre
- Att ha ett jobb är det viktigaste. 2011 

tror jag att vi kommer att ha mycket att 
göra. Får jag dessutom jobba i samma 
gäng så blir nästa år ett riktigt bra år.

- Fast helt nytt är det inte. Jag hade 
lärlingsplats här under utbildningen 
också, säger han. 

Johan tycker att han  valt helt rätt yrke 
när han utbildat sig till snickare. 

Än så länge bor han hemma hos för-
äldrarna ute på Tyresö men har snart 
sin egen lägenhet i centrala Tyresö.

Fritidsintressen då?
- Nej, säger han och skruvar på sig. 

Skulle väl vara att gå ut med polarna 
och ta en öl. 

- Och så alla tjejer, ropar arbetskam-
raterna i kör.

God fortsättning 

önskar 

vi på Byggettan!
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Byggettan startar den första januari 2011 en 
intensiv och omfattande kampanj för att 
värva nya medlemmar. Alla Byggettans 
medlemmar uppmanas att vara med och värva 
nya medlemmar. Kampanjen pågår till och med den 
30 november 2011.

Den som värvar flest medlemmar vinner en tio 
dagar lång New York-resa för två personer. I vin-
sten ingår resa och boende.  Andra pris är en veckas 
härlig stugvistelse på Nässlingen i Stockholms skärgård. 
Tredje pris är en lyx-weekend med mat för två personer på 
Nässlingen.

Trisslott för varje ny medlem
Dessutom får alla som värvar nya medlemmar en trisslott 
för varje ny medlem. Värvar du en ny medlem får du en 
trisslott – värvar du 100 nya medlemmar får du 100 triss-
lotter när kampanjen är avslutad. Varje trisslott innebär 
chans till miljonvinster.

Christian Bengtzelius, Byggettans ordförande, säger:
- För oss inom Byggettan och för hela fackförenings-

rörelsen är antalet medlemmar oerhört viktigt. Ju fler med-
lemmar vi är desto starkare blir vi när vi ska förhandla om 
löner och andra arbetsvillkor. För att stärka vår position 

genomför vi under 2011 en värv-
ningskampanj inom Bygg-

ettan. Jag hoppas att våra 17 000 
medlemmar vill delta i den här utma-

ningen!
Den som fram till den 30 november har värvat 

flest nya medlemmar kan packa resväskan och 
stiga på planet till New York tillsammans med 

den den person man gillar allra mest.

Var med och värva nya 
medlemmar till Bygg-
ettan. Den som under 
2011 värvar flest nya 
medlemmar vinner en 
tio dagars lång dröm-
resa till New York för 
två personer! 

Tävling

Värva dina kompisar 
  vinn resa till New York!

För att sporra och göra kampan-
jen lite roligare så spetsar vi med 
några rejäla vinster. Jag hoppas 
att alla känner för att delta i den 
här viktiga utmaningen. 
Det säger Christian Bengtzelius, 
Byggettans ordförande.

Gör så här...
Ta kontakt och prata med dina arbetskamrater som inte är med i Byg-
gettan. Berätta om vad facket betyder för deras löner och arbetsvillkor. 
Berätta vad facket kan hjälpa till med etc. Är du osäker – prata gärna 
med en facklig representant på arbetsplatsen eller kontakta någon av 
Byggettans ombudsmän. Även på Byggnads hemsida www.byggnads.
se hittar du massor med viktig information om vad facket gör.
Använd de inträdesansökningar som finns här bredvid, glöm inte att 
fylla i ditt eget namn under ”Värvad av”. När du behöver fler formu-
lär, kontakta Byggettan. 
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Tävlingen pågår mellan 
den 1 januari 2011 och den 30 november 2011.
Tävlingen gäller för medlemmar i Byggettan, dock ej anställda på 
Byggettan.
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            Jag vill ha information om autogiro

         
  
 Jag vill även gå med i Byggnads a-kassa

            Jag vill ha information om autogiro

            Jag vill även gå med i Byggnads a-kassa

           
 Jag vill ha information om autogiro

           

 Jag vill även gå med i Byggnads a-kassa
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Aktuellt

Svarspost
170 228 700
171 20  Solna

Svarspost
170 228 700
171 20  Solna

Svarspost
170 228 700
171 20  Solna

Klipp ut ansökningarna - ta m
ed till jobbet - värva en kom

pis - var m
ed och tävla!

#

#

#
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för studier, 
försäkringar, 
kansliet för 
den demokra-
tiska organisa-
tionen, it och 
medlemsser-
vice i övrigt.

En fråga som 
Heidi Svärd de-
finitivt kommer 
att arbeta med 
är införandet 
av det nya av-
giftssystemet.

- Men det 
som jag främst 
ser som en ut-
maning är att 
arbeta med att utveckla vår medlems-
service. Och att vi klarar de mål som 
lagts fast för vår verksamhetsplan, säger 
Heidi Svärd.

När hon inte finns på Byggettan så är 

I sju år har Heidi Svärd varit personal-
chef på Byggettan. Så hon är en rutine-
rad chef när det gäller omorganisatio-
ner.

- Ja, det kan man säga. Jag har nog 
varit med om de flesta processer som 
gjort att vi på sju år i stort sett halverat 
antalet anställda, säger Heidi Svärd och 
påpekar att huvudorsaken till att man 
idag är så många färre anställda är att 
det under de senaste åren har blivit en 
annan ekonomisk verklighet.

Utveckla medlemsservice
Nu kliver hon in som enhetschef på Byg-
gettan – den första i historien som inte 
är ombudsman. I ledningsgruppen har 
hon ingått tidigare i sin roll som perso-
nalchef, men nu har hon som en av tre 
eget ansvar för en enhet. 

De tre är Roger Johansson för Av-
talsenheten, Jonte Söderström  för Löne-
enheten och Heidi Svärd som basar över 
verksamheten i Avdelningsledningen 

Heidi Svärd första 
kvinnan i chefsposition
Det var inte självklart att man 
skulle välja en kvinna som en-
hetschef i Byggettan, när den 
nya organisationen skulle sjö-
sättas. Men nu är det så sedan 
den 1 oktober 2010. Vallen är 
genombruten och enhetsche-
fen som ”gjort det” heter Heidi 
Svärd. 

Aktuellt

segelbåten ett säkert ställe att leta på.
- Segling är en stor hobby. För ett antal 

år sedan tog jag, min man och vår yngsta 
dotter ett sabbatsår och seglade i Medel-
havet. Det var en fantastisk upplevelse, 
berättar hon.

Heidi Svärd kommer bland annat att arbeta med att utveckla Byggettans
 medlemsservice.
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Under hela hösten har han suttit i för-
handlingar med JM om riktpunkten. 
Från början såg det ut som det var omöj-
ligt att komma överens. JM höll fast vid 
en gammal riktpunkt på 73,20 kr. Det 
har varit förhandlingar på en rad olika 
ställen.

- När läget var som mest besvärligt var 
det tre byggen som gick på stupstocken 
166 kr i timmen, säger Jonte Söderström, 
som är mätningsföreståndare och chef 
för Löneenheten på Byggettan. 

- Dessa tre fall hade gått till central för-

Aktuellt Aktuellt

handling utan att man blev överens. Och 
ytterligare tolv byggen var på väg att gå 
till central förhandling, berättar han.

Efter de tre ärenden som strandat i 
central förhandling bestämde sig parter-
na för att göra ett sista försök. Byggettan 
fick mandat från parterna att försöka 
hitta en lösning tillsammans med JM:s 
förhandlare.

Lagbasarnas stöd
- Vi satt i princip hela november och vid 
övergången till december kom vi faktiskt 

Stupstockstvist 
med JM löst
JM satte tre lag på stupstocken. 
Efter månader av förhandlingar 
mellan Byggettan och JM är nu en 
infekterad tvist om riktpunkten 
löst. Så nu är det ”business as 
usual” men med nya, och för bygg-
nadsarbetarna, bättre värden.

överens. Jag tycker det blev en bra över-
enskommelse och är nöjd, säger han och 
betonar att utan det starka stödet från 
lagbasarna hade det nog inte gått.

Så nu har livet återgått till det normala i 
relationerna mellan Byggettan och JM.

- Kanske har det nya Byggavtalet gjort 
sitt. Vi har använt avtalet i förhandling-
arna. Dessutom har det trots allt varit 
en mycket konstruktiv inställning från 
företaget att komma överens. Så jag tror 
nog att även de är ganska nöjda, säger 
Jonte Söderström. 

Jonte Söderström är nöjd med överenskommelsen 
med JM och tacksam för lagbasarnas starka stöd.

Vid Byggettans representantskap, som är Byg-
gettans högsta beslutande organ, valdes följan-
de ordinarie ledamöter till avtalsrådet 2011:
Fredrik Sirberg, Ingvar Tobiasson, Per-Uno Ljung, 
Jörgen Landeborn, John Aspendal, Urban Rosén, 
Jonatan Sundelin och Pontus Bergvall.

Till ersättare valdes:
Roger Johansson, Stefan Slottensjö, Bengt Ekström, 
Tomas Johansson, Kenneth Söderström, Gunnar 
Palmberg, Roland Ahl och Per-Ola Lindner.

De ingår i 2011 års avtalsråd
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Bostadsbyggandet under 2009 var det 
sämsta i Stockholmsregionen på tio år 
trots att inflyttningen var den högsta. 
Under 2010  ökade visserligen byggan-
det, men är långt ifrån de nivåer som 
krävs för regionens tillväxt.

Det är en dyster läsning som Länssty-
relsen presenterar. Egentligen ingenting 
visar att länets kommunalpolitiker tar 
bostadsbyggandet på allvar. Eller för-
står vikten av att kraftsamla för att öka 
antalet nya bostäder.

Kommuner har ett lagstadgat ansvar 
för att det byggs bostäder. Eller som det 
sägs i mer formella sammanhang: Bra 
bostäder och goda boendemiljöer är 
grundläggande faktorer som har bety-
delse för såväl tillväxten som välfärden 
i både kommuner och region.

Behöver skärpa sig
Kommunerna har också ett antal verk-
tyg för att nå dessa mål. Ett är att man 
ska fastställa en bostadsförsörjnings-
plan där man planerar och skapar för-
utsättningar för att bygga bostäder i den 
egna kommunen. 

Enligt Länsstyrelsen så är det bara 
cirka hälften av kommunerna som le-
ver upp till lagens intentioner. Hälften 
behöver skärpa sig och ta fram underlag 

till beslut kring kommunens strategiska 
boendeplanering.

Ett av många verktyg som kommu-
nerna har till sitt förfogande är en aktiv 
markpolitik.

Genom markanvisningar, detalj-
planering och exploateringsavtal kan 
kommunen påverka inriktningen på 
bostadsbyggandet. Både när det gäller 
upplåtelseformer, placering och storlek 
på projekt. 

Allmännytta saknas
Bara drygt en tredjedel av kommunerna 
i länet har under de två senaste åren ut-
nyttjat möjligheten att i samband med 
en markanvisning styra upplåtelsefor-
men, oftast till hyresrätt. 

Ytterligare ett verktyg är kommunala 

allmännyttiga bostadsaktiebolag, som 
också finns i de flesta av länets kommu-
ner.  Men Danderyd, Nacka, Salem, Täby 
samt Vaxholm saknar helt allmännytta. 

Kommunen kan genom ägardirektiv 
och andra beslut styra de all-
männyttiga bostadsbolagen, 
både när det gäller att bygga 
nytt, förmedla bostäder eller 
vid om- och tillbyggnader.

Bostadsförmedling saknas
Trots att en samlad bostads-
förmedling underlättar för de 
bostadssökande är det bara 
Stockholms Stad som har en 
sådan. Med en enhetlig för-

medling efter kötid blir villkoren och 
möjligheterna tydliga. Förmedlingens 
statistik kan också ge en inblick i vilken 
typ av bostäder som efterfrågas i kom-
munen.

Men alla kommuner är inte lika dåliga 
på att bygga bostäder. Ser man på antalet 
påbörjade bostäder under 2000-talet så 
ligger Solna och Sigtuna  i topp med 83 
respektive 74 bostäder per tusen invå-
nare.

I botten hittar vi Danderyd och Norr-
tälje med 19 respektive 20 per tusen in-
vånare.
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Aktuellt Aktuellt

Solna och 
Sigtuna ligger i topp 

och Danderyd 
och Norrtälje i botten 

- när det gäller bostads-
byggande i Stock-
holmsregionen.

Bostadsbyggandet
på bottennivå
På tre år har det blivit över 100 000 fler stockholmare. Under 
samma period har det bara byggts knappt 20 000 lägenheter. 
Länsstyrelsens bedömning är att befolkningen i länet kom-
mer att öka med en halv miljon fram till 2030. För att detta 
ska gå ihop behövs det uppemot 15 000 lägenheter per år. 
Länets kommuner planerar för ungefär hälften.
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2011 års budget Aktuellt

Byggettans budget för 2011 bygger på 
de förutsättningar som lagts fast i verk-
samhetsplanen, det vill säga medlems-
värvning och utbildning. Kampen för 
prestationslön som huvudlöneform och 
att alla företag i byggbranschen ska ha 
kollektivavtal fortsätter. Budgeten god-
kändes av Byggettans representantskap 
i december.

- Nästa års budget bygger på att vi bör-
jar vända den negativa medlemsutveck-
lingen. Ökat antal medlemmar är en för-
utsättning för att vi ska kunna utveckla 
verksamheten, säger Roger Thunqvist, 
Byggettans kassör.

Nästan 59 miljoner omsätter Bygg- 
ettan nästa år. Vad används de mesta 
pengarna till?

- Personalkostnaderna står natur-
ligtvis för den allra största delen av ut-
gifterna. Vi har ju genomfört ett stort 
besparingsprogram under de senaste 
åren, så några ytterligare personalned-
dragningar ligger inte i 2011 års budget, 
säger Roger Thunqvist.

Hög ambition för studier
Går man igenom budgetmaterialet ver-
kar det som om studier är ett prioriterat 
område i budgeten. Är det något nytt på 
gång?

- Helt riktigt. Vi gör en ordentlig sats-

ning på studier och kompetens-
höjning. 

Ambitionen för 2011 är hög när 
det gäller studieverksamheten.

- Vi drar också igång en ny 
endagsutbildning för de som får 
uppdrag som fackliga förtroen-
demän ute på företagen. Det finns natur-
ligtvis de som har en bra facklig utbild-
ning, men alltför många saknar det. Det 
vill vi råda bot på och ser till att avsätta 
pengar för förlorad arbetsförtjänst för 
de cirka 150 personer som vi räknar med 
ska gå utbildningen nästa år, säger Ro-
ger Thunqvist, som fortsätter på temat 
kompetensutveckling:

Kompetensutveckling för personal
- Våra anställda behöver också kompe-
tensutveckla sig. Därför blir det en ut-
bildning i förhandlingsteknik för 15 om-
budsmän nästa år och lika många 2012. 
Även för  administratörer finns medel 
avsatta för kompetensutveckling. Totalt 
handlar det om nästan 1,3 miljoner.

 - Vi tror att utbildningssatsningen ska 
ge oss förhandlare som är säkrare i sin 
roll, känner minde stress och därmed 
håller sig friskare, säger Roger Thun-
qvist, som också berättar att 2011 kom-
mer det nya avgiftssystemet att sjösättas. 
Ett system i  flera klasser där den hög-

sta avgiftsklassen är för dem som tjänar 
över 29 000 kronor i månaden.

- För många av Byggettans medlem-
mar innebär det att man hamnar i den 
högsta klassen och får en avgiftshöjning 
på 50 kronor. Men samtidigt sänks a-
kasseavgiften med 70 kronor så det går 
jämt upp, säger Roger Thunqvist.

En ny organisation ska sjösättas inom 
förbundet nästa år. Vad innebär det för 
Byggettan?

- Egentligen ingenting i sak. Vi har 
vårt upptagningsområde och det för-
ändras inte. Det som ska diskuteras 
av medlemmarna är om det ska göras 
några förändringar när det gäller sektio-
nerna och deras geografiska indelning. 
Och så byter avdelningarna namn till 
regioner.

Kommer Byggettan att få behålla sitt 
namn?

- Det utgår jag från, säger kassören 
med bestämdhet.

Byggettans budget för 2011 slutar på nästan 59 mil-
joner kronor. Medlemsavgifterna tar in strax under 
45 miljoner och därtill kommer vissa övriga intäkter 
och ränteintäkter. De totala intäkterna slutar på 49,3 
miljoner och täcker inte riktigt kostnaderna. Det 
innebär att arbetet med att få ner kostnaderna måste 
fortsätta. Bland annat genom att utveckla samarbets-
former inom förbundet och den övriga fackfören-
ingsrörelsen, säger kassören Roger Thunqvist.

Byggettan på offensiven  

- men fler medlemmar krävs

Ökat antal medlemmar är en förutsättning för att vi ska kunna 
utveckla verksamheten. Det säger Byggettans kassör.
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Roland Ahl, ansvarig på Studier efterlyser: 

Vill du bli kursledare till ”Medlem i Facket”?
Byggettan söker dig som kan tänka dig att bli kursledare/handledare på vår tvärfackliga 
utbildning Medlem i Facket. Vi måste bli fler kursledare eftersom det kommer att bli många 
utbildningar framöver. 
    Därför söker vi dig, med intresse för att utbilda och sprida vårt budskap om facket. Du kommer att få utbildning 
och kunskap för att kunna hålla kursen. Det blir ihop med andra personer som är medlemmar i vårt förbund eller 
våra kompisförbund, där de redan idag använder sig av fackligt intresserade och förtroendevalda som kursledare. 
Meddela ditt intresse till en ombudsman eller ring Byggettan Studier på 08-734 65 45.

Aktuella kurser
Det finns fortfarande platser kvar på kursen Medlem i facket den 7 februari och den 21 februari. 
Den 21 februari blir det även en speciell kurs för dig som är under 30 år och ny i facket.

PS. Antalet tillfällen på kursen Vald på jobbet är det dubbla då vi nu  har den ihop med Seko Stockholm.
Medlem i Facket finns nu även på engelska och spanska samt även lättare svenska. 

Läs mer om vårens kurser och anmäl dig på www.fackligutbildning.se

Ökat antal medlemmar är en förutsättning för att vi ska kunna 
utveckla verksamheten. Det säger Byggettans kassör.

     Hyr stuga
       i fjällen

Stugor finns att hyra i Lofsdalen, cirka 
sex mil från Sveg och drygt 50 mil från 
Stockholm. På vintern är det naturligt-
vis skidor som gäller både på längden 
och utför. Då finns även möjlighet att 
hyra skoter. Stugorna är välutrustade 
för sex personer med braskamin och 
egen bastu.
Pris från 2 000 kr/vecka. 
För information och bokning 
ring Vimpeln 08-734 66 00.

Upptäck Nässlingen 
vintertid

Kom ut och upptäck skärgården även 
under vintern! Boka förmånligt paket, 
där ingår: tillgång till den allmänna 
bastuavdelningen, tre rätters middag, 
logi med del i dubbelrum (enkelrums-
tillägg 100,-/p), samt frukostbuffé. 
Gäller endast för privatpersoner. 
Medlemspris 795,-/p (ord. pris 995,/p) 
Priset gäller för medlem samt en med-
följande. Om isen ligger finns möjlighet 
till svävartransport för 300,-/p 
t/r Åsättra-Nässlingen. 
För information och bokning 
ring Nässlingen 08-542 472 10. 
info@nasslingen.se   www.nasslingen.se

Lokaler för små 
och stora möten

Konferens Vimpeln finns centralt beläget 
i nyrenoverade lokaler ett stenkast från 
Solna Centrum. Det finns 14 lokaler 
med kapacitet från två upp till cirka 150 
personer. 
För information och bokning
ring 08-734 66 00.
bokning@vimpeln.net   www.vimpeln.net

Erbjudande till medlemmar i Byggettan
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Aktuellt

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

– kontakta Byggettan tel 08-734 65 00.

Aktuellt

Avgiften baseras på din inkomst. Om 
du inte har rapporterat in din lön till 
facket före den 20 december hamnar du 
automatiskt i högsta avgiftsklassen. Om 
du tjänar över 29 000 kronor i månaden 
behöver du inte rapportera in din lön.
Gymnasieelever är avgiftsbefriade.

Arbetslöshetsavgiften sänks från och 
med den 1 januari 2011 med 70 kronor. För 

2012 kommer du att betala en medlems-
avgift som fullt ut är baserad på din in-
komst.

Anledningen till att det är skillnad är 
att om du tillhört dessa avtalsområden 
så har du betalat en lägre avgift än öv-
riga medlemmar i Byggnads. När det 
nya avgiftssystemet införs kommer den 
skillnaden att försvinna. 

För att mildra effekten av höjningen 
sker avgiftsförändringen i två steg. 

Du som är pensionär kom-
mer att få betala 47 kronor 
i månaden oavsett om du 
varit avgiftsbefriad tidigare 
eller inte. 
Detta för att alla med en inkomst ska 
bidra med en mindre avgift för de 

Försäkringar 
informerar

Har du ett ärr 
efter en olycka?
Har du tidigare anmält 
ett olycksfall? Glöm 
inte att anmäla om du 
har vanprydande ärr 
och/eller kvarstående 
besvär på grund av 
olycksfallet.

För olycksfall som hänt under 
arbetstid, kan du anmäla van-
prydande ärr tidigast ett år efter 
olycksfallet. För de besvär som 
inte har gått över efter olycksfal-
let, kan du anmäla dessa tidigast 
ett år efter att din sjukskrivning 
har upphört. 

Har olyckan hänt under din fritid 
kan du anmäla vanprydande ärr 
och/eller kvarstående besvär som 
tidigast två år efter olycksfallet.

Ring Afa/TFA på tel 0771-88 00 99 
om du skadades under arbetstid. 
Ring Folksam på tel 0771-96 09 60 
om du skadades under din fritid.

Har du frågor, ring Byggettan 
Försäkringar tel 08-734 65 00, 
telefontid 08.00-12.00.

Byggnads inför 
nytt avgiftssystem

dem som har autogiro märks inte detta 
förrän måndagen den 28 februari.

Den totala medlemsavgiften
Vad den totala medlemsavgiften 
blir kommer i ett brev hem till samt-
liga  medlemmar under januari 2011, 
uppgiften finns även på vår hemsida 
www.byggnads.se/byggettan .

Från och med den 1 januari 2011 inför Byggnads 
ett nytt solidariskt avgiftssystem, enligt ett beslut 
av Byggnads kongress.
   Det innebär att de som tjänar mer betalar en lite 
högre avgift och de med lägre inkomster betalar 
lite mindre. 

För dig som tillhör Kyl-, Plåt- 
och Ventilationsavtalen kom-
mer den nya avgiften att föras 
in i två steg. 
Först i januari 2012 kommer det nya sys-
temet att gälla fullt ut. Det gäller där- 
emot inte för dem som blivit medlem-
mar efter den 1 januari 2011, de omfattas 
direkt av det nya systemet.

Den 1 januari 2011 placeras du in i av-
giftsklass 4. Från och med den 1 januari 

Avgift för kyl, plåt och ventilation

förmåner du har som medlem i Bygg-
nads. Som pensionärsmedlem får du 
tidningen Byggnadsarbetaren, Bygget-
tans tidning, nyhetsbrevet Helt enkelt 
(om du anmäler din e-postadress), ett 
visst försäkringsskydd och tillgång till 
olika pensionärsaktiviteter. 

Ny avgift för pensionärer
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   I diktens form

Aktuellt

Yrkesinspektion
i bantat skick
har ej tid
kolla allt vi vet
papperskorgen 
vet nog mer
än dem
när marknaden 
är het

   
   
   

Farlig, farlig
är vår dag
på byggenas   
estrad
farorna med 
kran och lyft
vem bryr sig 
- knappt ett dyft
om dammigt bygge
räcken skyddsrond
i denna vackra stad

— Farlig vardag —

—  Konkurser  —
 700717-9497 Ari Tapani Elo med ftg 101118
  Karlskoga Mur & Puts AB  
 556529-0060 27:an Bygg & Markentrepr AB      101115      
 556197-0186 Bykall Consulting AB             101028 
 556729-5133 D-Mark i Spånga AB 101013     
 556800-7891 Frestadius Bygg & Måleri AB      101104 
 556747-5081 Havros Konsulting AB 101125
  Fb. NGA i Sverige AB     
 556565-7540 Hagalunds Plåtslageri AB         101021 
 556612-2296 Hällnäs Trading AB 101112     
 556310-5005 Ikator Entreprenad AB            101111
 556748-2459 JK Express AB 101011 
 556655-3946 J L Rör AB                       101102      
 556750-4302 Jila Gruppen Sweden AB 101110
  fb Jila Undertak AB                       
 556608-1542 Jo & Ax Bygg St & Industris AB   101115    
 556604-7543 KP Personal AB                   101104      
 556654-8003 Lejonkraft Bygg & Svetsserv. AB  101103      
 556658-5609 Lexab i Stockholm AB             101118      
 556435-4487 MPT Mark & Poolteknik AB         101111      
 556747-5081 NGA i Sverige AB                 101125      
 556143-3631 NHF Fastighetsteknik AB          101027      
 556605-3061 Nink Stockholm AB                101118      
 556725-3108 Renata Södertälje                101119      
 556596-4094 Salems Golvologer AB             101117 
 556541-0544 Sidebrands Vent öst AB 100909
 556777-6884 Sveapro AB 101125 
 556635-5961 Södertälje Bygg & Betong AB     101027
 556633-9924 Tälje Riv & Håltagn.i S-tälje AB 101101      
 556717-1375 VVS Center i Sverige             101111      

   

Prestationslön – TBM
Statistik för perioden 1 oktober - 30 november 2010. 

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

 Företag Timmar Förtjänst 
 Veidekke Entreprenad AB 4 547 210,74 kr 
 Veidekke Entreprenad AB 3 626 207,71 kr 
 JM Stombyggnad 3 434 206,48 kr 
 JM Inredning i Stockholm AB 3 709 205,85 kr 
 Peab Sverige AB 3 930 202,73 kr 
 Peab Sverige AB 3 504 201,42 kr 
 JM Stombyggnad 5 811 202,73 kr 
 Peab Bostad AB 3 698 201,40 kr 
 NCC AB 5 019 199,98 kr 
 NCC AB 7 706 199,98 kr 
 

 Högsta avstämningen är på 2 459  312,04 kr  
 Lägsta avstämningen är på 208  164,60 kr  
 Snitt på PU-ackord 30/11-2010   195,80 kr  
 Snitt på rakt ackord 30/11-2010   196,54 kr

 Snitt på blandackord 30/11-2010   188,22 kr  
  

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 ...

  
Övertro
på företagens
stil och ambition
lagens bokstav
gapar tom
när risk för straff
är låg
många slipper 
undan
med sin vinst
och sitt fräcka båg

Aktuellt

Alla nya medlem-
mar är välkomna 
att hämta sitt med-
lemspaket på Byg-
gettans kontor i 
Solna eller i Visby.
Paketet innehåller 

bland annat ett usb-minne med Byggnads stadgar, 
information för nya medlemmar och en t-shirt. 
(Gäller dig som har blivit medlem efter den 
1 januari 2010.)

Paket att 
hämta 
för nya 
medlemmar
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Medlemsmöte 18 januari
Årsmötesförhandlingar

Sektion 01, Bromma, Västerort, Kista och Ekerö

Tema Årsmöte

Plats  Scandic hotel, Bromma

Tid  17.00, pyttipanna serveras från 16.30

Sektion 07, Märsta, Upplands Väsby och Sigtuna

Tema Årsmöte, nomineringar och val.  
 Framtida MB-frågor, gäst är Johan Lind- 
 holm, Byggnads 2:e förbundsordförande

Plats  Cabinen, Stockholmsvägen 25, Märsta

Tid:  17.00
Sektion 02, Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Tema  Årsmöte. Politiska läget, gäst är  
 Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet

Plats  Folkets Hus, Handenterminalen 

Tid  17.30, mat serveras från 17.00          

Sektion 08, Nacka och Värmdö

Tema Årsmöte

Plats  Boo Folkets hus, Orminge centrum

Tid  17.00

Sektion 03, Huddinge, Botkyrka och Salem

Tema Årsmöte

Plats  ABF, Kommunalvägen 26, Huddinge

Tid  18.00, förtäring kommer att serveras 

Sektion 09, Solna, Sundbyberg och Sollentuna

Tema  Årsmöte, kulturinslag

Plats  Konferens Vimpeln, Skytteholmsvägen 2, Solna

Tid  17.00

Sektion 04, Södertälje, Nykvarn och Gnesta

Tema  Årsmöte, eventuellt kulturinslag

Plats  Stadshuset, Södertälje

Tid  17.00 

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

Tema  Årsmöte, kulturinslag

Plats  Hartwickska Huset, Sankt Paulsgatan 39 B,  
 Stockholm

Tid  17.00

Sektion 05, Järfälla, Upplands Bro och 
                     mot Enköping

Tema Årsmöte

Plats  Folkets hus, Gjutarplan 2, Kallhäll

Tid  17.00, förtäring kommer att serveras     

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

Plats  Farsta Gård 

Tid  17.00

Sektion 12, Gotland

Tema:  Årsmöte, gäst är Christian Bengtzelius,  
 Byggettans ordförande

Plats  Vonnas kafé i Roma

Tid  18.00  
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