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ORDFÖRANDE HAR ORDET

De unga måste få
en chans att lyckas

P

Å SIDAN 6 kan du läsa om Pellina och Veljko som tappade lusten
att söka jobb i byggbranschen. Anledningen? Jo, under praktiken mötte de gamla, unkna värderingar mot kvinnor och
invandrare. Och än en gång har jag fått höra att en gymnasieelev inte ens får en praktikplats för att hon är tjej. Hon får ju inte ens en
chans att lyckas. Vill du att det ska fortsätta vara så här i vår bransch?
Det är ju du och jag – och våra arbetskamrater – som måste säga ifrån
och stå för förändringen.Annars blir det inte någon ny generation av
byggnadsarbetare.
DET ÄR överlag svårt för skolorna att få tag i företag att samarbeta med.
Tryck på så att företaget där du jobbar erbjuder praktik- och lärlingsplatser, där alla tas väl omhand och ges
samma förutsättningar att lyckas.
Det är unga killar och tjejer som är
vår framtid, som ska driva vår organisation och verksamhet framåt.
Vi behöver dem.

”

Kullbergs ”Rent krasst”

1

Vem vill bli byggnadsarbetare
om du behandlas som skit på
din praktik?

2

Jag tycker det är helt
oacceptabelt att bli nekad
praktikplats för att du är tjej.

3

Det räcker nu. Nu slutar vi
blunda. Det är ju du och jag,
och våra arbetskamrater,
som måste säga ifrån och
ta tag i problemen.

”Det är ju
du och jag
som måste
säga ifrån.”

VI MÅSTE städa upp i branschen för
att den ska vara värdig för alla att
jobba i. Vi har ett nytt kollektivavtal,
ett nytt utbildningsavtal och vi som
yrkesarbetare kräver inflytande.
Ändå möter vi dem som behandlas
illa, som utnyttjas, som är i beroendeställning med usla anställningar. Oavsett om du är ung eller gammal,
kvinna eller man, eller är född i ett annat land, ska du mötas av
respekt och bra villkor.
VI HAR gjort om tidningen Byggettan och jag hoppas du gillar den
i sin nya form. Det här numret ägnar vi åt de unga och lyfter
olika vägar att bli byggnadsarbetare. Men allt bygger ju på att
företagen erbjuder praktik- och lärlingsplatser.
Bra sådana. Jag vill att vi står upp för varandra.
Står upp för våra ungdomar. Sluta blunda och
ta tag i problemen!

TOMAS KULLBERG, ORDFÖRANDE
BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND
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UNGA BYGGARE

Unga Byggare behövs
Byggnads ungdomsverksamhet Unga Byggare
påverkar både arbetsplatser och politiken.
Och de behövs.
– Många unga tror
att det är normalt med
otrygga anställningar
och en raserad välfärd,
säger Emmelie Renlund,
regionsekreterare och
före detta ordförande i
Unga Byggare.
EMMELIE RENLUND har varit med och ordnat olika manifestationer.
Men på senare år har det blivit svårare att få unga att engagera sig.få
unga att engagera sig i facket.

fackligt aktiva och besöka minnesplatsen för skotten i Ådalen.
På International Workers Memorial Day, den 28 april uppmärksammas och hedras alla som dött på sina
arbetsplatser
– Då ordnade vi en marsch där vi
gick med en kista från Norrmalms
torg till Mynttorget. Vi har också
bjudit in politiker för att berätta
om vår verklighet.
Många politiker har
”Många unga
aldrig satt sin fot på
en byggarbetsplats,
tror att det är
ändå fattar de benormalt med
slut som påverkar
otrygga anställoss, säger Emmelie
Renlund.

EMMELIE RENLUND VILL bedriva förändringsarbete och kamp tillsammans med andra i sin egen ålder
som delade hennes erfarenheter.
Därför engagerade hon sig i Unga
Byggare.
– Jag vill vara en del av förändringen och vi måste göra det tillsammans, säger Emmelie Renlund.

NÄR EMMELIE Renlund
flyttade från Umeå
till Stockholm 2016
började ungdomsverksamheten ta fart
ordentligt. Tillsammans med andra i
Unga Byggare var
ningar och
hon med och ordnade
dåliga villkor.”
PÅ SENARE år har
olika manifestationer,
det varit svårt att få
arrangerade ungdomsunga människor att
utbildningar och
engagera sig i facket. Emmelie tror
resor. En resa gick till Västernorratt det bland annat beror att hennes
land för att utbilda och träffa andra
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föräldrageneration fick mycket
gratis tack vare den kamp tidigare
generationer fört.
– Våra föräldrar har inte berättat
för oss om allt arbete som krävdes
för att få alla rättigheter. Och vi har
misslyckats med att förklara varför
vi behövs eftersom facket var så
starkt under många år med många
fackligt aktiva. Sedan när vi tappade
medlemmar började vi agera, men
det var lite väl sent.
EMMELIE MENAR att många unga
idag tror att det är normalt med
otrygga anställningar och dåliga
villkor.
– Tyvärr tror många också att
facket är något dåligt som bara
kostar pengar, att man klarar sig
bäst själv. Men så är det ju definitivt inte. Jag tror att utvecklingen
vänder, men det krävs ett hårt
arbete.n
Text: Ragnhild Larsson
Foto: Privat, samt Inger Fagerberg

UNGA BYGGARE
VINJETT

Välkommen till
Unga Byggare
n Unga Byggare är för alla

ELIN SOHLIN är ordförande i Unga Byggare,
Byggnads Stockholm-Gotland.
Hon tycker att fler ska ta chansen att lära
känna andra unga i samma arbetslivssituation, lära sig mer om rättigheter för
att kunna påverka sin arbetsmiljö.

Unga Byggare är inte bara framtiden

Vi är här och nu

Byggnads medlemmar under
30 år. Det krävs inga förkunskaper eller erfarenheter av
fackligt arbete för att delta på
träffarna.
När det inte är pandemi,
ses de och har pizzakvällar,
bowling, kör go-cart och
diskuterar hur det är att vara
ung på arbetsplatserna och
vilka verktyg som finns för att
kunna påverka.
Följ dem på Facebook för att
få reda på vad som händer:
Unga Byggare Stockholm–
Gotland.

– Unga Byggare behövs för att unga personer inom byggbranschen
ska kunna stötta varandra att påverka arbetsmiljön ute på arbetsplatserna. Vi nöjer oss inte med att ”vara framtiden” vi är här och nu,
säger Elin Sohlin, Unga Byggares ordförande i Stockholm-Gotland.
MÅLET MED UNGA Byggare är att fler
unga byggnadsarbetare engagerar
sig fackligt och att de får större
möjligheter att påverka internt
inom Byggnads och på den enskilda
arbetsplatsen.
– Det är en ständig utmaning att
se till att unga förstår vikten av att
vara medlem i facket. Utan medlemmar kan vi ju inte lösa några
problem alls.
ELIN MENAR att det fackliga arbetet
i grunden handlar i om att säkerställa och utveckla det man kommit
överens om i kollektivavtalen.
– Om inte vi organiserar oss och
står upp för våra rättigheter riskerar
vi lönedumpning och en kraftigt
försämrad arbetsmiljö.
Elin Sohlin engagerade sig i
Unga Byggare för att träffa andra
Text och foto: Ragnhild Larsson

digitala möten. Vi kommer att bjuda
som vill påverka sin arbetsmiljö,
in flera intressanta och inspirerande
utbyta tankar och olika utmaningar
gäster.
i arbetslivet.
Calle Fridén, som är före detta
– Jag har varit både medbestämbyggnadsarbetare och redaktör för
mandeledamot och skyddsombud
tankesmedjan Tiden, blir den första
på mina arbetsplatser. Det är ett
gästen och ska prata om lärlingar och
enormt stöd att träffa andra som
branschens framtid. Om det går att
också har ett driv att påverka, men
ses fysiskt blir det också
det är minst lika
en tvådagars utbildning
givande att bara
”Alla unga i
på kursgården Rönneumgås och ha
byggbranschen
berga på Lidingö till
roligt med jämnhösten.
åriga byggare.
borde gå med”
Elin Sohlin tycker att
alla unga i byggbranATT BEDRIVA
schen borde gå med i
fackligt arbete
Unga Byggare.
mitt i en pandemi
– Ta chansen att lära känna
är förstås extra svårt, speciellt när
andra unga i samma arbetslivsingen riktigt vet när den är över.
situation och lär dig mer om vilka
– Det går inte att vänta på att
rättigheter du har på jobbet så att vi
kunna ses fysiskt så vi tänker följa
den nya trenden och rulla igång med kan påverka vår arbetsmiljö.n
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VINJETT

VELJKO ANTIC OCH PELLINA ÖBERG
vantrivdes med machokulturen på
byggena. Så efter praktiken är de
mindre sugna på branschen.

Dålig jargong

skrämmer bort byggelever
Mer än hälften av byggeleverna på friskolan Distra
får jobb direkt efter gymnasiet. Men Pellina och
Veljko tappade lusten att söka jobb i branschen.
Under praktiken mötte de gamla, unkna värderingar
mot kvinnor och invandrare.
160 ELEVER ÄR inne på Distras
byggprogram just nu. Monika
Eldh jobbar med att skaffa praktikplatser. Hon säger att skolan är
populär. Distra har fått utmärkelsen
6 | BYGGETTAN NR 1 2021

”branschrekommenderad” av Byggbranschens yrkesnämnd, Byn.
– Vi har kö.
Enligt skolan får mellan 50 och 70
procent jobb inom ett år. En del går

vidare till högskolan, en del får stanna på praktikplatsen som lärling.
Monika Eldh måste ligga i med
telefonen och arbetsplatsbesök.
Företagen kan säga att de inte har
tid, eller att de haft dåliga erfarenheter. Monika försöker lyssna efter
skälen, argumenterar för att praktik
kan vara ett utmärkt sätt att rekrytera.
Hon godkänner inte heller alla
arbetsplatser.
– Jag gör en riskbedömning, kollar om företaget jobbar säkert. Och

BYGGELEV

Kul veckobrev

Rektor Joakim Thörne gör
ett veckobrev på video, som
sannolikt hör till Sveriges
roligaste. Sök på Distra på
Instagram och Youtube.

PETER
ERIKSSON,
bygglärare..

de ska ha samma syn på likabehandDIDAR
ling som vi. Allas lika värde.
VALEYEV,
Så ser det inte alltid ut.
programchef
– Tjejer har det inte alltid så lätt
för Bygg.
när de kommer ut på ett bygge.
Fler kvinnor är på gång in, framförallt inom måleri. Nu är ungefär 14
procent av eleverna på bygg kvinnor.
Monica Eldh lyssnar på arbetsplatsernas jargong om kön och etnicitet, om någon talar nedlåtande om
att dalta med ungdomar.
Hon försöker se om företaget
rande arbetsliv, men ute på företabara söker gratis arbetskraft och
gen funkar det inte.
tycker att eleverna ska vara självgåPeter Eriksson, bygglärare:
ende. Det ska finnas handledning på
– Det är ingen picknick för
svenska.
ungdomarna som kommer ut. På
Hon har solskensvissa ställen är
historier också, elever
det precis som
”Vi pratar mycket
som får anställning
förut.
efter skolan.
i skolan om
– Ofta arbetsFRISKOLAN
inkluderande arbetsliv,
platser där de har en
DISTRA ligger
fin syn på nybörjare.
i ett industrimen ute på företagen
område nära
funkar det inte.”
VI TRÄFFAR två elevGloben och
er som hade otur.
har en rejäl
Pellina Öberg kom från en händig
bygghall där elever just nu snickrar
familj, pappan är plåtslagare. Hon
små redskapsbodar.
gillar det fysiska jobbet och att se ett
Didar Valeyev är lärare och prohus växa upp, från grunden.
gramchef för bygg.
– Jag har inte haft så bra erfaren– Vi vill förändra kulturen,
het. Jag var ensam tjej på byggena.
men det är lång väg dit. Genom
Det fanns äckliga personer där som
vårt synsätt här på skolan om ett
fick mig att känna mig utsatt och
inkluderande arbetsliv, så kan
obekväm, så jag var inte kvar.
eleverna bidra till att byggjargongen
Det gjorde att hon nu funderar
och machokulturen ute i branschen
på att bli frisör istället. Kamraten
förändras i en positiv riktning.
Veljko Antic gillade inte heller
– Vi lär inte bara ut hantverket,
jargongen och hörde om en kille från
utan säkerhets- och konsekvensAfghanistan som fick gliringar om
tänkande, riskbedömning, hur man
terrorism.
uppför sig. Inkludering. Man ska bli
– Det är mycket hårt snack. Vi
en bra människa, en god samhällspratar mycket i skolan om inkludemedborgare. Det är det vi är ute efter.n
Text och foto: Roland Cox

- DE SKA ha samma syn på likabehandling som vi. Allas lika värde,
säger Monika Eldh som jobbar fram
praktikplatserna.

Älskar att lära ut!
n BENGT JULIN driver eget

byggföretag och har tagit emot
praktikanter i fem år ungefär.
- Jag älskar att lära folk. Man
kanske skulle bli lärare. Det här
är killar - jag har bara haft killar som oftast är intresserade, som
vill bli snickare.
Bengt är själv snickare, gör
mest mindre jobb, åt andra
firmor, privatpersoner, bostadsrättsföreningar och andra.
En av praktikanterna har blivit
anställd.
- De andra, som jag har
släppt ifrån mig, har varit
duktiga allihop. Utom en, han
skulle nog bli bilmekaniker
istället.
- Jag tycker att det är en
tillgång med lärlingar, det är
bara om de inte är intresserade
som det är en belastning.
Fördomar verkar inte vara
något som bekymrar Bengt
Julins företag.
- Det är nog problem mer på
större företag. Den killen jag
har anställt är från Eritrea. Det
är inte alltid vi förstår varann,
men det får man ta, säger
Bengt Julin med ett skratt.
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MÅNGA KOMMER att gå i pension. Risken är att det inte finns tillräckligt många rörmokare då, säger Hossian Fayazi,
med Jack Reining, i en övningsbox på Torekällgymnasiets VVS-program.
BILDTEXT Ut mo venimodi debis

Trögt att få fram
praktikplatser
Grunderna i skolan. Handlaget där ute. Så kan man
bli en bra rörmokare, menar läraren Magnus och
eleverna Jack och Hossian på Torekällgymnasiet i
Södertälje. Men tar företagen emot praktikanter?
I SKOLAN LÄR man sig grunden.
Där ute träffar man verkligheten.
Felsökningen blir på riktigt. Då
känner man att man är på rätt plats,
säger Hossian Fayazi, 21.
Han och Jack Reining, 19, går i
trean på VVS- och fastighetsprogrammet. De växlar mellan att gå i
skolan och att praktisera, hälften av
varje.
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– Smartaste firman hittar en
”etta” och behåller honom till trean,
sen har de format honom till den
rörmokare de behöver, säger Jack.
DET GÅR trögt ibland att hitta praktikplatser, APL. VVS-läraren Magnus
Fasth ringer runt, använder sina
gamla kontakter från när han själv
jobbade ute, innan han blev lärare.

molor sanda sequam que plam

– Det beror delvis på coronan,
men det var trögt innan också.
Han vill verkligen att företagen
ska nappa. De är skyldiga att ta emot
ungdomarna, tycker Magnus.
– Vi ska inte bara gnälla på att det
kommer in folk som gör dåligt jobb
och dumpar lönerna. Och jag vill ha
kvalitet på mina kollegor och framtida
rörmokare. De är våran framtid.
– Vi är nästa generation, skjuter
Jack in.
Och företagen har mycket att
vinna, menar Magnus Fasth.
– De kan säga att det tar för mycket
tid att handleda praktikanter. Men

TRE SVARAR

Varför ville du
bli byggare?

En bra resurs
n MIKAEL SÖDERQVIST på

Tälje VVS AB tar emot praktikanter, just nu tre från två
olika gymnasier som turas
om.
- De som är intresserade kan
vara en väldigt bra resurs,
tycker han.
Mikael har hört om en skola
som ringde 50 företag innan
de fick napp.
- Om du aldrig tar emot
praktikanter så blir det ingen
förnyelse. Då ska du inte klaga
på att ungdomar bara sitter
hemma vid datorn. De måste
få en chans.
Ibland behåller ett företag
praktikanten, som sedan
ska göra 4 800 timmar som
lärling.

SULIMAN MOMAND, 17,
BYGGELEV
Går första året på
Distra gymnasium
- Det är kul. Jag hade
testat i ett gymnasium
i Huddinge, bara en eller två dagar.
Men det verkade kul. Funderar på
att välja husbyggnad som inriktning.
Jag tycker bra om att bygga, att
jobba med händerna.
JAG VILL ha kvalitet på mina kolleger
och framtida rörmokare, säger läraren
Magnus Fasth på Torekällgymnasiet,
som förra året valdes till Årets Lärare i
Södertälje.

Magnus påminner Jack om hur
om man ska montera hundra
svårt han hade att komma i tid i
element i ett bygge så kan jag visa
ettan.
Jack de första två, sen kan han göra
– Nu är du som en klocka.
det själv. Praktikanten är ett par
– Jag var så skoltrött. Det var
extra händer, säger han.
så mycket ämnen i högstadiet. Det
Han öser beröm över Jack och
brände i skallen när man gick hem,
Hossian.
säger Jack.
– De här killarna är så pass bra
att jag gärna skulle gå ut och jobba
TILL SLUT brukar alla
med dem, sitta och
eleverna på Torekällprata skit över morgon”Praktikanten
gymnasiet komma ut
kaffet och sen gå ut och
är ett par
på praktik, åtminstone
jobba.
något.
extra händer”
- Det hänger på dem
DE SKA bli en del av
själva också. Jag ger
kulturen på jobbet.
dem kontakter. Det
Magnus använder ett
material om säkerhet som Byggnads gäller att de visar framfötterna och
vågar höra av sig.
och arbetsgivarna tagit fram. Han
En del av eleverna får senare jobb
har lektion med eleverna om att
på sina praktikplatser, andra jobbar
vara trevliga och komma i tid. Han
i VVS-butik eller andra delar av
berättar för dem om hur det går
branschen.
till på ett bygge, hur man gör med
– Jag blir jättelycklig om de får
maten, hur man beter sig.
social kompetens och får ett jobb
Jack instämmer.
över huvud taget, säger Magnus
– Inte sitta med telefonen hela dagarna. Vara mänsklig. Då går det bra.
Fasth.n
Text och foto: Roland Cox

ALI GHALANDARI, 20,
BYGGELEV
Går första året på
Distra gymnasium
- Jag tycker om att
bygga, jag har talang för
det. Jag har jobbat som byggare i
Iran. Det är mycket kakel där, så det
jobbade jag med. Stensättare är det
jag tänkte jobba med efter skolan.
Jag började här lite senare, så jag
har varit ute och jobbat en del, bland
annat på Circle K och på ett måleri.
Det bästa med skolan är trevliga
klasskamrater som är schyssta mot
mig. Alla är snälla och hjälpsamma.

REDWAN ABDELWAHAB, 17, BYGGELEV
Går första året på
Distra gymnasium
- Jag har inte provat
att jobba ännu, det blir första gången. Jag gillar bygge, tycker
det verkar kul. Husbyggnad verkar
roligast, jag kommer nog att välja det
till tvåan.
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Dennis Löfblad
u Å lder: 18 år
u Yrke: Elev i Peabskolan
u Bor: Blackeberg
u Familj: Mamma, pappa,

lillebror

u Intressen: Vara med familj

och vänner

Framtiden ser ljus ut
Det är roligare att arbeta än att gå i skolan, tycker
Dennis Löfblad. Han gör praktik samtidigt som han
går i gymnasiet. Varannan månad går han i Peabskolan, varannan månad är han ute och arbetar på
sin praktik.
– JAG TRIVS BÄTTRE med att arbeta
praktiskt hela dagarna ute i friska
luften. Det är roligare än att gå i
skola, tycker han.
På Peabskolan går han programmet bygg- och anläggning. När han
är ute och gör sin praktik består
arbetet i att lägga rör och göra markarbeten.
DET ENDA dåliga med arbetet är
arbetstiderna, tycker han. Jobbet
börjar 06.30 och slutar 16.00.
– Det blir långa arbetsdagar.
Eftersom praktik ingår i Peabskolans utbildning har han inte
10 | BYGGETTAN NR 1 2021

I släkten finns många byggnadsarbetare sedan långt tillbaka och
det var en av anledningarna till att
Dennis Löfblad valde den banan.
Och det har han inte ångrat.

MEN HAN har också sett att jobbet
kan ha ett pris.
– Det är ett rätt tufft jobb så man
vet inte hur länge man orkar. Många
haft några svårigheter med att hitta
på jobbet som är över 50 år verkar
praktik. Alla i hans klass har fått
känna sig slitna, säger han.
praktikplats.
Å andra sidan är
Nu går han tredje
”Det är roligare jobbet bra betalt. Och på
året på gymnasiet. Till
skolan har han fått lära
våren tar skolan slut
att jobba
sig att skona sin rygg
och förhoppningsvis
praktiskt än att och att göra säkra lyft.
blir han då anställd hos
Så att han vet vad han
Peab.
gå i sklolan.”
håller på med.
– Jag har skickat in
Genom skolan har
mitt CV och ett personhan stött på facket och ser det som
ligt brev till chefen när han frågade
självklart att bli full medlem den
efter det. Så det ser ljust ut, säger
dagen han har ett fast jobb.
Dennis Löfblad.
– Genom facket får man stöd och
Dessutom har han klarat teorin för
hjälp, säger Dennis Löfblad.n
körkortet och ska köra upp snart.
Text och foto: Eva Ekelöf

LÄRLING

Oliver blir snart certifierad
Bandet i Tingsryd fick han
lämna när han flyttade till
Stockholm och blev företagslärling inom VVS.
Men nu är Oliver Emanuelsson snart certifierad
och har dessutom ett nytt
band på gång. Och till sommaren ska han gifta sig.
DET ÄR svårt att få plats som företagslärling. Men när Oliver flyttade
till Stockholm för fyra år sedan
blev han också företagslärling inom
VVS. Han arbetade som svetsare
i Tingsryd och företaget som anställde honom i Stockholm, 24Rörjour AB, behövde en svetsare. Men
företaget erbjöd också utbildning
till VVS-tekniker.
– Jag har typ tre-fyra kurser kvar.
Nu byter jag arbetsgivare för att göra
klart hela utbildningen. Jag vill gärna kunna säga att jag är certifierad
och det blir jag förhoppningsvis före
sommaren, säger han.

OLIVER EMANUELSSON är lärling och
skyddsombud. Han tycker VVSteknikernas arbetsmiljö är besvärlig.

tycker han. I Tingsryd lämnade Oliver också sitt band, där han spelade
bas. Nu har han blivit tillfrågad om
att gå med i ett annat band i Stockholm och det är nog på gång.

FÖR JOBBET är roligt och omväxlande och Oliver tycker om att jobba
med händerna. Som VVS-tekniker
arbetar han mest med felsökning
OLIVER ÄR förtroendevald på sin
och reparationer inom värme och
arbetsplats och skyddsombud. Han
varmvatten. Var
tycker VVS-teknitredje helg och en dag
kernas arbetsmiljö
”Lagar och regler
i veckan har han jour.
är besvärlig.
Det kan också bli en
– Lagar och
finns men hur ska vi
hel del övertid.
regler finns men
kunna följa dem? ”
Han gick tekhur ska vi kunna
nikprogrammet i
följa dem? Varje
gymnasiet och tog extra kurser i
uppdrag skulle kosta så mycket mer
svetsning. När han lade upp sitt CV
om vi arbetade enligt boken när vi
efter skolan fick han jobb direkt.
arbetar hos privatkunder. Vi skulle
– Det gick snabbt och smärtfritt,
få färre jobb. I stället skulle förmodberättar Oliver.
ligen alla jobb gå till företag som
Stockholm är inte som Tingsryd,
struntar fullständigt i arbetsmiljön,
här är mer trafik och mer stress,
säger Oliver Emanuelsson.n
Text och foto: Eva Ekelöf

Oliver
Emanuelsson
u Å lder: 30 år.
u Bor: Ursvik.
u Familj: Blivande hustru,

gifter sig till sommaren.

u Yrke: Svetsare och snart

färdig VVS-tekniker, utbildad
som företagslärling.
u Fackligt uppdrag: Skyddsombud.
u Intressen: Musik och fiske.

Inte medlem?
SMS:a BYGG till

71350

så ringer vi upp dig!
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YRKESBEVIS

n TOMAS HAR inga problem
med att arbeta på upp till 100
meters höjd. Men om det blåser
för mycket svajar kranen,
då går det inte att arbeta.

Ett lyckokast att bli kranförare
Alla kranar är olika att köra. Var och en har sin egen
känsla. Efter två år som lärling har Tomas lärt sig
att förstå tornkranar och att köra dem. Nu har han
yrkesbevis, en fast anställning och full lön.
TOMAS 23 ÅR, som vill vara anonym,
hamnade inom byggsvängen av en
slump. Han hade gått lantbruksgymnasium och arbetat ett tag på
en rivningsfirma. När han blev utan
jobb några veckor, fick han tips av
en god vän att söka jobb på ett kranföretag. De behövde folk.
– Jag skrev ett mejl till den person
som är min nuvarande chef och fick
komma på intervju. Samma vecka
skrev jag kontrakt på ett lärlingsjobb
med provanställning sex månader,
berättar han.
Tomas började direkt med att lära
sig köra tornkran.
– Först var jag jättenervös. Jag
hade ingen aning om vad jag gett
mig in på.
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– Då får jag jobba med något annat
på marken. Det har hänt några få
gånger och är helt okej.
I cirka två år fick han lärlingslön
hos sin arbetsgivare och sedan en
tid tillbaka har han yrkesbevis för
tornkran. Det betyder att han nu har
fast jobb och full lön.

Redan andra dagen på jobbet fick
han åka upp i en kran tillsammans
med en van kranförare. Det finns steJUST NU jobbar han på ett husbygge
gar, men också hiss i moderna kranar.
med att lyfta pallar med fasader och
– Jag hade spagettiben när jag
fönster. Däruppe i kranen jobbar
kom upp. Men det är en vanesak.
han ensam, arbetskamNumera har jag inga
raterna träffar han på
”Jag hade
problem alls med att
arbeta på upp till 100
spagettiben när marken.
Han tycker om sitt
meters höjd, säger han.
jag kom upp,
jobb. Han har bra chefer,
bra betalt och bra förOM DET blåser för
men det är en
måner.
mycket går det inte
vanesak”
– Jag har hamnat
att arbeta. Då svajar
rätt. Det var ett lyckokranen. Gränsen går
kast, säger han.
vid 24 sekundmeter.
Han tycker om facket och kan
För Tomas är det magkänslan som
kanske i framtiden tänka sig att
styr. Han känner av när det blåser
själv ta ett fackligt uppdrag.n
för mycket för hans del.

Text och foto: Eva Ekelöf

NÄTA

Vi behöver fler kvinnor
som är förtroendevalda
Kvinnorna i byggbranschen är få. Därför finns
Näta, en mötesplats där
kvinnor kan utbyta erfarenheter och utbilda sig.
– Det finns en machokultur i byggbranschen,
Det drabbar både män
och kvinnor, säger Lisa
Ledin, ombud och representant för Näta i Byggnads Stockholm-Gotland.

MED TANKE på hur få kvinnor det finns i byggbranschen
är det ganska många som har fackliga uppdrag,
men vi vill gärna bli fler, säger Lisa Ledin.

sina arbetsplatser. När Lisa Ledin
NÄTA BILDADES UNDER 2000–2001
deltog i sin första Näta-konferens
när förbundet drog igång allmän2017, var det första gången hon
fackliga ledarutbildningar för kvinmötte andra kvinnliga byggnadsnor. Den 26 februari i år arrangearbetare.
rade Lisa Ledin den första digitala
– Vi har andra erfarenheter än
träffen i regionen. Då berättade
männen och därför är det viktigt att
ombudet Henrik Sandahl hur olika
det finns ett eget
lagar och reformer
forum där vi kan
som arbetstidslagen,
”Det är inte de
mötas och prata,
medbestämmandefå kvinnor som
så att vi kan stötta,
lagen, arbetsmiljöstärka och behålla
lagen och sjukförsöker sig till
de få kvinnor som
säkringen påverkar
byggbranschen
finns i byggbranByggnads medlemmar.
schen.
– Vi behöver verksom ska svara för
tyg för att kunna vara
att arbetet blir
ANDELEN kvinnor
en del av förändringen
i byggbranschen
för bättre arbetsvilljämställt.”
är knappt två
kor, säger Lisa Ledin.
procent. 62 eller
1,19 procent av
PÅ GRUND av pandesamtliga 5 206 förtroendevalda är
min har det varit mindre aktivitet
kvinnor.
än vanligt i Näta, men nu kommer
– Med tanke på hur få kvinnor
man försöka ha kontinuerliga digidet finns i byggbranschen är det
tala möten och förhoppningsvis en
ganska många som har fackliga
fysisk träff i höst.
uppdrag, men vi vill gärna bli fler,
De kvinnor som jobbar i byggsäger Lisa Ledin.
branschen är ofta ensamma på
Text: Ragnhild Larsson
Foto: Privat, samt Ragnhild Larsson

Den 8 mars lanserade Näta en
film för att få fler kvinnor att ta olika
förtroendeuppdrag.
– Vi skulle till exempel vilja att
fler kvinnor får chansen att bli
lagbasar. Det är viktigt att få en
blandning av olika perspektiv och
erfarenheter, oavsett om du är
yrkesarbetare eller förtroendevald.
Lisa tycker också att det är viktigt
att alla, både män och kvinnor,
driver jämställdhetsarbetet.
– Det ska inte vara de få kvinnor
som söker sig till byggbranschen
som ska ansvara för att arbetet blir
jämställt.n

Näta

n Näta är en mötesplats för

kvinnor i Byggnads. Syftet är att
stötta, stärka och behålla tjejer
i byggbranschen. Näta vill bland
annat att byggbranschen ska
vara ett möjligt och naturligt val
för kvinnor att söka sig till och att
branschen ser människor och inte
kön vid anställningar.
BYGGETTAN NR 1 2021 | 13

MEDLEMSNYTTA

n DET FINNS paddor som man

kan styra med en joystick utan
att hålla i den vibrerande paddan med händerna. Janek bad
sin arbetsgivare hyra en sådan
maskin. Men de sade nej.

Vibrerande maskin förstörde
Janeks arbetsförmåga
Janek var byggnadsarbetare och trivdes med sitt
yrke. Idag är han arbetsskadad och arbetslös.
Det började för några år sedan. Då jobbade han
varje dag med en padda. Det är en mycket tung
vibrerande maskin som plattar till marken.
DEN HÄR PADDAN måste han hålla i
ett stadigt tag med båda händerna.
Efter ett halvår började Janek få
ont i sin högra arm. Då ringde han
Byggnads Stockholm-Gotland.
– De sade att det finns paddor
som man kan styra med en joystick
utan att hålla i paddan med händerna. Jag bad arbetsgivaren hyra
en sådan maskin. Men de sade nej,
berättar Janek.
Kostnaden för arbetsgivaren hade
varit helt marginell. Men Janek måste fortsätta jobba med paddan tills
han fick ont i andra armen också.
Då fick han enbart kratta grus. Men
nu var skadan skedd. Även denna
uppgift var för ensidig och för tung.
– Jag frågade firmans läkare om
hjälp, men han sade bara att det
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onda i mina armbågar inte var en
arbetsskada, säger Janek.

65 år. Vägen till beslut var lång och
krånglig.
Först måste han få arbetsskadan
godkänd. Byggnads tipsade Janek
om att ta kontakt med läkare på
Centrum för arbets- och miljömedicin.
– Det var bra läkare. De tog inte
firmans sida. De skrev som det var,
att jag hade en arbetsskada.
Sedan kom det många frågor
från Försäkringskassan och många,
många papper som skulle fyllas i.
– Det gick inte att bara svara ja
eller nej. Men Marcela hjälpte mig.
Om jag sökt om livränta på egen
hand, hade jag nog inte fått någonting alls, tror Janek.

I NOVEMBER 2019 blev han arbetslös.
Ett år innan hade han gått Byggnads
medlemskurs om försäkringar som
försäkringsansvariga Marcela Salazar höll i. Nu kontakta”Jag är
JANEK TJÄNADE över
de han Marcela och bad
Försäkringskassans
inom hjälp.
tusen procent
komsttak. Det betyder
– Jag är tusen pronöjd med
att livräntan inte täcker
cent nöjd med Marcelas
insats. Hon tänker på
Marcelas insats” hela hans förlorade
inkomst. Nu har Janek
dig, hon vill hjälpa dig
gått vidare till Afa
och hon lyckades hjälförsäkring med stöd
pa mig, säger Janek.
av Byggnads. Målet är att Janek
Idag är Janek 46 år. Försäkringsfår livränta även för den förlorade
kassan har beslutat att han ska få
inkomst som Försäkringskassan
över tiotusen kronor i månaden i
livränta ända fram till pension vid
inte kan täcka.n
Text: Anna Holmgren
Foto: Privat

PROJEKTANSTÄLLD

Unga vill ha rättvis konkurrens
Jesper Ahlstedt är 27 år.
Han hade jobbat i sju år på
Peab som träarbetare.
Då blev han och 100
andra varslade om uppsägning. Det var för två år
sedan. Samma oro Jesper
kände då, känner de unga
byggare han möter idag.
– DE VILL BEHÅLLA sina jobb och de
vill ha rättvis konkurrens, säger
Jesper Ahlstedt.
Jesper ska vara anställd på Byggnads Stockholm-Gotland i ett år. Då
ska han och en kollega jobba med
fackliga frågor på Förbifart Stockholm och på det nya tunnelbanebygget. De träffar många oroliga
byggare på de tretton arbetsplatserna
på Förbifart Stockholm. Särskilt
de unga undrar vad som ska hända
dem i framtiden
– De frågar om företagen tänker
anlita polska firmor i stället för att anställa. De undrar om företagen tänker
dumpa lönerna och använda företag
utan kollektivavtal, säger Jesper.

Jesper Ahlstedt
u Å lder: 27 år.
u Yrke: Snickare.
u Bor: Hyresrätt i Rissne.
u Familj: Bor med sin fru.
u Intressen: Håller

på att ta jaktlicens.
Älskar att vara med
familjen och sina två
Cornish Rex-katter.
u Aktuell som: Projektanställd på Byggnads
för att jobba fackligt
med Förbifart Stockholm och nya T-banan.

– Om vi upptäcker brister till
exempel i städning av bodar, då är
det en avtalsfråga. Då talar vi om att
de behöver öka på städningen.

HAN TYCKER det är tråkigt att speciellt de unga fastnar på vad de får
ut i lön varje månad efter skatt.
– Det är lätt att man stirrar sig
blind på en tusenlapp mer i månaden. Men sedan, när du går i pensiHAN VET hur det känns. Det var preon, eller om du blir skadad, då har
cis det som hände honom när han
avtalet stor betydelse, säger han.
själv blev varslad av Peab.
Jespers jobb på Byggnads Stock– Jag förstår deras frustration
holm-Gotland likoch rädsla. Det där
nar inte alls jobbet
händer mer och mer
”Jag förstår
som snickare. Då
i byggbranschen.
visste han vad han
Men vi på Byggnads
deras frustration
skulle göra varje
Stockholm-Gotland
och rädsla”
dag, Han kunde
gör vad vi kan för att
direkt se ett resulpåverka företagen att
tat. Här på Byggnads måste han
det är positivt med egen personal,
själv hitta sina projekt.
säger han.
– Det är en stor uppgift, spänJespers uppdrag är att bevaka
nande och rolig. Självklart sade
att företagen följer kollektivavtalet.
jag ja direkt när jag fick frågan om
Han besöker arbetsplatserna, gör
jag ville vara med, säger Jesper
skyddsronder och kollar upp att
Ahlstedt.n
företaget jobbar enligt avtal.
Text: Anna Holmgren
Foto: Christoffer Linder

n FÖRBIFART STOCKHOLM

ska bli två mil motorväg mellan
södra och norra Stockholm
som ska avlasta Essingeleden.

n DEN NYA TUNNELBANAN
ska förlänga den blå linjen till
Barkarby och till Nacka. Två
helt nya linjer ska gå från Odenplan till Arenastaden och från
Fridhemsplan till Älvsjö. Alla projekten ska vara klara år 2030.
n EN STAFETT FÖR
BÄTTRE ARBETSVILLKOR
Jesper Ahlstedt jobbar fackligt med kollegan Christoffer
Linder på Förbifart Stockholm
och nya tunnelbanan. De är
projektanställda ett år var och
de gör en stafett. När Jesper
började hade Christoffer redan jobbat ett halvår. När han
slutar blir det Jesper som ska
ta emot nästa nykomling i ett
halvår. Så får alla ett bra stöd i
det fackliga arbetet.
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PENSION

Webbinarium:

PÅVERKA DIN PENSION
Över hälften av alla
svenskar är oroliga
för att de ska få en låg
pension, men det är
inte för sent att
påverka. Speciellt om
du har många år kvar
till pensionen.
Den 11 maj är du välkommen på ett
webbbinarium (digitalt informationsmöte) om din pension.
Marcela Salazar, försäkringsansvarig
på Byggnads Stockholm-Gotland
samt Johan Heinonen från Folksam
kommer tillsammans berätta om din
pension och dina valmöjligheter.
Mötet är inriktat för dig som är 24-55
år, men alla är välkomna att lyssna.

Marcela Salazar, försäkringsansvarig,
Byggnads Stockholm-Gotland

Johan Heinonen, Folksam

När: 11 maj, kl. 18.00-19.30
Hur: Digitalt, via Microsoft Teams
Anmälan: Länk till anmälan finns på

Byggnads.se/dinpension. Eller anmäl dig direkt
genom att fotografera QR-koden här bredvid,
välj sedan den 11 maj och fyll i din mejladress
så kommer du få en länk till mötet.

Byggnads kampanj och konkreta förslag för ett rättvist pensionssystem,
en så kallad Knegarpension, presenteras i slutet av april.
Du kommer kunna delta i kampanjarbetet för att påverka politikerna
att ta pensionsoron på allvar. Kampanjen innehåller bland annat ett upprop,
en rapport, delningsbilder och underlag för att ta kontakt med politiker.
Håll utkik på Byggnads.se
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KORT & BLANDAT
VINJETT

Vad är det
som gäller?

Kolla om ett
företag har
kollektivavtal

Några vanliga frågor
till vårt medlemscenter
Byggnads Nu!

n Äntligen får vi presentera vår

nya tjänst: Kollektivavtalskollen.
Här kan du enkelt se om företag
har kollektivavtal med oss, hur
många avtal företaget har och
vilka avtal det är.
Byggnads.se/kollektivavtalskollen

”

”Det skulle vara väldigt bra med vite på
beställare som anlitar kriminella byggföretag.
Men det som är viktigast om du frågar mig är
kanske att kvarnarna maler lite snabbare.
Sätta press på politikerna att det ska gå
snabbare, det är många som skiter i och
kommer undan väldigt länge.”
AKIRA IMAMURA på Byggnads Stockholm-Gotlands Facebook

Byggnads vill göra
rättvisa pensioner
till valfråga
u En stor majoritet av svenskar

i åldern 50–64 år är ganska,
eller mycket, oroliga för att
få en låg pension.
u Nästan hälften av LO-väljarna
är beredda att byta parti, 		
om ett annat parti än det de
idag röstar på presenterar
ett pensionssystem med 		
höjda pensioner för lågoch medelinkomsttagare.
u Nästan hälften av 18–29åringar känner redan oro
inför storleken på sin
pension.
Källa: Byggnads Novus-undersökning

?
!

När du tackat ja till en ny
tjänst ska arbetsgivaren
skriva ett anställningsavtal
så snart som möjligt.
Anställningsavtalet ska innehålla
uppgifter om din anställning,
datum när du börjar, vilken
anställningsform du har, vilken
tjänstgöringsgrad, din ingångslön
och vilket avtal du arbetar under.
Om företaget har kolletivavtal med
Byggnads finns vissa överenskommelser som arbetsgivaren
behöver följa kring dessa uppgifter.

?
!
70 % ?
!

200
n gymnasieelever blev

medlemmar i Byggnads StockholmGotland 2020, genom regionens
gymnasieinformation.

n av dem som blir medlemmar
under skoltiden stannar kvar.

Behöver du hjälp?

På Byggnads.se finns en chatbot
där du kan ställa frågor.
Eller kontakta medlemscenter
byggnadsnu@byggnads.se
010-601 10 00

När bör jag få mitt
anställningsavtal?

Vem ska stå för mina
arbetskläder?



Arbetsgivaren ska förse dig
med alla arbetskläder som
krävs för ditt arbete. När ett
plagg är utslitet ska du få nytt.
Har jag rätt att kräva
lönespecifikationer?

Ja, enligt lag har du rätt att
få lönespecifikation för att du
ska kunna vara säker på att
din arbetsgivare betalar in
din skatt. På lönespecifikationen
ska också finnas med lönebelopp,
antal arbetade timmar/arbetad
period, eventuella löneavdrag
samt vilken dag din lön betalas ut.

BYGGETTAN NR 1 2021 | 17

KORT & BLANDAT

”Det viktigaste är

att du är utåtriktad
och tycker om att
inspirera och vägleda
dina arbetskamrater.”

Gör skillnad
- bli försäkringsinformatör

Byggnads i framtiden börjar med dig

n SOM FÖRTROENDEVALD

Dela dina bästa idéer så vi kan bli
ännu starkare, stoltare och tryggare.
Vad behöver Byggnads göra och vara
år 2030? Berätta vad du tycker är
viktigt att vi fokuserar på.

FÖRSÄKRINGSINFORMATÖR
ÄR DU VIKTIG!

De flesta känner inte till vilka
försäkringar som ingår i kollektivavtalet eller hur de kan påverka sin
pension genom olika val.
Du kan göra skillnad för dina
arbetskamrater genom att informera dem om det här och hjälpa
dem att förstå hur försäkringsskyddet fungerar.
Du behöver inte vara expert
på pension och försäkring.
Det viktigaste är att du är utåtriktad och tycker om att inspirera
och vägleda dina arbetskamrater.
Många tycker att pensions- och
försäkringsfrågor blir intressanta
när man lärt sig lite mer om dem.
Byggnads ger dig stöd och utbildning, både om du är ny som
försäkringsinformatör eller haft
uppdraget längre. Du omfattas av
förtroendemannalagens regler om
rätt till ledighet när du är försäkringsinformatör.
ÄR DU INTRESSERAD?
Mejla oss, så kontaktar vi dig
och berättar mer
forsakringar@byggnads.se

Nu börjar arbetet med att ta fram
Byggnads vision för år 2030.
Var med och påverka!

Så här kan du påverka
Du som medlem har fått en digital
enkät på mejlen. Den finns också
att fylla i på Byggnads.se

”

Hjälp oss att tänka nytt
och rusta oss för framtiden!
Det kan handla om:

1

Sådant vi redan gör
och som fungerar

2

Nya saker som skulle
vara bra att börja göra

3

Eller kanske saker vi
ska sluta göra.

”Jag tycker att första maj mer och mer
har blivit en dag som används av olika
politiska partier för att driva sina egna
frågor. Det kanske inte alltid gynnar oss
arbetare i första hand. Alla Byggnads
medlemmar röstar inte på samma parti.
Men tillsammans har vi gemenskapen i
att tillhöra samma fackförening och
genom den samma arbetarrörelse.
Och där behöver vi hålla ihop.”
TOMAS KULLBERG, ordförande Byggnads St-Go
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KORT & BLANDAT
VINJETT

Tusen tips till
FAIR PLAY BYGG

16 414
n medlemmar hade Byggnads
Stockholm-Gotland vid årsskiftet
2020-2021.

Under 2020 inkom det
tusende tipset till Fair Play
Bygg sedan starten 2016.

På ett år hade vi då ökat med

Fair Play Bygg tar emot tips om misstankar om brottslig verksamhet i
byggbranschen och ser till att föra det vidare till rätt myndighet.
De flesta tipsen som lämnas innehåller misstanke om svart arbetskraft,
men även brottsmisstankar som penningtvätt, arbetsmiljöbrott och
kreditbedrägerier är vanliga. Ärenden om misstänkta utnyttjaden av
identiteter samt människoexploatering ökade under förra året.
Fair Play Bygg är ett samarbete mellan Byggnads Stockholm-Gotland
och arbetsgivarnas organisation Stockholms Byggmästareförening.

n Hjälp oss till sunda

och trygga arbetsplatser!

Tipsa
Fairplaybygg.se

+

-

Antalet kvinnor i Byggnads
ökade under förra året med
355 personer. Vid årskiftet
hade Byggnads regioner
totalt 1 943 medlemmar
som är kvinnor.
Det krävs fortsatt mycket
arbete för att förändra
attityder och en stark
machokultur.

Rätt uppgifter?
För att du inte ska missa
information från Byggnads
behöver vi ha rätt kontaktuppgifter till dig.
Du kan ändra dem på
Byggnads.se/minasidor

80

n miljoner kronor
i upptaxeringar har byggföretag
fått till följd av Fair Play Byggs
arbete sedan starten.

499
n medlemmar

Byggnads Stockholm-Gotland
var den av Byggnads regioner
som ökade med flest medlemmar
under 2020.
Bakom framgången ligger ett
lagspel där ombudsmän och
förtroendevalda, skyddsombud
med flera, gör ett bra jobb ute på
byggena. En annan framgångsfaktor är skolinformationen.

Do you want to know
more about the union?

Text BYGG to 71350,
and we’ll give you a call!

MATS HAMMARLUND DIKTAR OM...

LÄRLINGEN
Lärlingen
har många namn
pettring dymling
junior och yngling
Verktygsvana
raska tankar
när vi med hammar´n
ivrigt bankar

Osäkert är
dagens bygge
inhyrning
på lösa villkor
håll tyst
eller försvinna
ryt till
om vi ska vinna

Bråttom nu
att komma ur
byggenas plåga
branschens rätt låga
sanerings-förmåga
vi vill ha stadiga jobb
spika skruva och såga
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VINJETT
POSTTIDNING B
Returadress:
Byggnads
Stockholm-Gotland
Box 1288
171 25 Solna

Är ditt skyddsombud
årets bästa?

Gör ditt skyddsombud ett
bra arbete och har fått till en
förbättring i arbetsmiljön?

NOMINERA DITT
SKYDDSOMBUD

Då är det dags att nominera den
till Årets skyddsombud 2021!

1

PÅ VILKET sätt har
ditt skyddsombud
fått till en förbättring
i arbetsmiljön?

OM PRISET

2

HUR HAR skyddsombudet samverkat
med arbetsgivaren på
ett bra sätt?

3

OM DU tycker att
ditt skyddsombud är
värd priset som Årets
skyddsombud, nominera
personen.

4

TIPS! Använd dina egna
svar på frågorna ovan
när du nominerar.

5

NOMINERA HÄR
Sista dag att nominera
är den 3 juni 2021.
Byggnads.se/
skyddsombud2021

Årets skyddsombud tilldelas
den person eller grupp i
Stockholms län som
engagerat sig i att nå en god
arbetsmiljö på arbetsplatsen.
Arbetsmiljöarbetet ska ha
bidragit till en påtaglig
förbättring av arbetsmiljön,
exempelvis genom ökad
trivsel eller lägre sjukfrånvaro.
Priset är 2 000 kronor och
delas ut den 25 november
2021 på LO-distriktet i
Stockholms läns höstmöte.
Juryn består av representanter
från LO-distriktets arbetsmiljökommitté.
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