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ORDFÖRANDE HAR ORDET

SKANSKA SLOG SIG på bröstet för något år sedan när de anställde kvin-
nor som vuxenlärlingar. Men i stället för att ge dem stöd och lära upp 
dem till yrkesarbetare, tar företaget inte längre sitt ansvar utan säger 
upp sex av dem. Det gjorde mig riktigt förbannad. 

EFTER ATT vi förhandlat med Skanska har vi fått företaget att riva 
uppsägningar. Vi kunde rädda fyra personer, men Skanska väljer att 
genomföra två uppsägningar utan skäl. Jag står för att jag tycker att 
Skanska har agerat på ett skitigt sätt. De kan inte ens låtsas att de  
strävar efter en jämställd byggbransch, utan i handling har de visat på 
en fortsatt machokultur. 

   VI BEHÖVER blandade arbetsplatser 
där arbetsmoment förnyas och hjälp- 
medel utvecklas Det tjänar både män 
och kvinnor på. Vi ska alla orka vara 
föräldrar, partner och medmänniska  
– och våra kroppar ska hålla fram till 
pension. Vi ska dessutom ha lika för-
utsättningar på jobbet. Ditt kön, eller 
din sexualitet, har inget att göra med 
om du gör ett bra jobb eller inte. 

ATT STORA företag inte tar ansvar för 
att förnya yrkeskompetens gör mig 
både arg och  besviken. De köper in 
bolag från andra länder, där perso-
nalen inte får rätt utbildning för att 

utföra jobbet. Kompetens verkar inte längre behövas så länge det finns 
händer och fötter. Arbetarna får dessutom sällan del av något pen-
sionssystem, varken i Sverige eller i hemlandet. 

VEM TYCKER du ska bygga våra hus, tunnlar och vägar i framtiden? 
Vilka rättigheter, utbildning och kompetens ska de ha? 
Jag önskar att du som är medlem – och speciellt du som är  
förtroendevald– axlar manteln och ställer krav på din  
arbetsgivare. De måste börja ta in lärlingar och skolelever 
på praktik, annars utarmar vi kompetensen och  
gräver vår egen grav. 

NU TAR vi ett samhällsansvar tillsammans!

”

Skanska agerar  
på ett skitigt sätt

Kullbergs ”Rent krasst”

1

2

3

Jag är förbannad och  
besviken på hur stora företag 
hanterar lärlingar och skol-
elever. Och då pratar jag inte 
bara om Skanska.

Nu måste huvudentrep- 
renörer vakna och ta ansvar 
för kvinnors förutsättningar 
på arbetsplatsen. Vad sägs 
om lite självklara saker som 
anpassade omklädningsrum, 
hövligt bemötande och en 
rimlig chans att lära upp sig?

Skanska igen. När företaget  
går in i etapp 5 på Slussen  
säger de upp sin egen  
personal och köper upp  
bemanningsföretag från 
Irland. Någon som kan se 
samhällsnyttan med det?  
Inte jag.

”De kan inte 
ens låtsas att 

de strävar efter 
en jämställd 

byggbransch.”

TOMAS KULLBERG, ORDFÖRANDE 
BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND
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”Det kanske är färre
 dramaqueens här, 

inte så mycket 
känslor hela tiden 

som ska uttryckas.”

MAXIMO MARTIN är flyktingpojken 
från Chile som kom till Stockholm 
som 13-åring. Han trivdes bra från 
början i sitt nya hemland och valde 
att bli danspedagog. Flamencodan-
sen blev livet, med turnéer och egen 
dansskola, berättar han.

Vi sitter på en bänk utanför 
hans arbetsplats intill Danderyds 
sjukhus, där stambyte pågår i en 
bostadsrättsförening. Steget från fla-
mencodans på scen i vackra kläder 
till byggdammet här kunde knap-
past bli större, men Maximo Martin 
ler när jag påpekar det. 

- Jag visste att det skulle bli slitigt, 
men också att jag skulle få en bra lön 
för det jag gör. Jag älskar att jobba 
med kroppen. Tyckte det var spän-
nande att prova något nytt.

NÄR HAN dansade fick Maximo Mar-
tin även arbeta i olika serviceyrken 
parallellt för att klara försörjningen.
- Jag har gjort allt ifrån stått på Pizza 
hut, varit flygvärd på Arlanda och 
museivärd på Nordiska museet. 

Så kom den där dagen när 
Maximo Martin hade dansat i tjugo 
år, jobbat många kvällar och helger 
– och längtan växte efter vanliga 
vardagsrutiner, lediga helger och en 
säkrare lön. Han valde att utbilda 
sig till rörmokare. 

- Min man jobbar inom resebran-
schen och är ledig på kvällar och 
helger. Jag ville gärna kunna planera 
helger och resa iväg med honom.

Han ångrar inte sitt val. Kolleger-
na är trevliga, jobbet beskriver han 
som omväxlan-
de, kreativt och 
meningsfullt.

- Jag gillar den 
estetiska delen 
av det också, att 
vissa rör ska 
byggas in, medan 
vissa andra syns 
och ska bli en del 
av inredningen. Man klurar ju hela 
tiden hur det blir bäst att bygga. 

Hur är skillnaden mellan kollegor 
som dansar och kollegor som bygger? 

Maximo Martin funderar ett tag och 
ler stort.

- Hm, det kanske är färre drama 
queens här, inte så mycket känslor hela 
tiden som ska uttryckas. Här är det 
mer raka rör som vissa brukar säga. 

MAXIMO MARTIN har varit öppet ho-
mosexuell i en bransch som ofta be-
tecknas som manlig och kanske lite 
macho. Han har även ett instagram-
konto där han lägger upp bilder från 
både jobb och fritid – med hashtagen 

#gayplumber och  
#flamencodancer.  
Han har inte stött på 
något motstånd eller  
tråkiga attityder, berät-
tar han.

- Jag har alltid varit 
mig själv och öppen med 
vem jag är, och det har 
gått jättebra. Folk blir 

mest nyfikna, eftersom jag inte är 
så lätt att stoppa in i ett fack. Jag var 
beredd på att möta en del fördomar, 
men har faktiskt inte gjort det. n 

Från flamencodansare 
till rörmokare. Maximo 
Martin skolade om sig 
mitt i livet och tycker 
livet går som en dans  
– även bland rören.

”Jag älskar 
att jobba 
med 
kroppen”

Text och foto: Enikö Arnell-Szurkos

Maximo Martin
u  Ålder: 47 år
u  Yrke: Rörmokare på 

Nordisk VVS Teknik AB
u Bor: Liljeholmen  
u Familj: Gift med Tony
u  Intressen: Dansar 

flamenco och reser 
gärna

Folk blir ofta nyfikna på Maximo Martin, eftersom han inte är så lätt att 
stoppa in i ett fack.

VAR EN FÖREBILD
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”Om det inte redan
 finns en MB-grupp

 på företaget så kan
 man starta en

 egen.”

FÖRKORTNINGEN MB betyder med-
bestämmande. Det är med- 
bestämmandelagen, MBL, som 
styr hur det går till i arbetslivet. 
En MB-grupp är alltså en grupp 
som är med och bestämmer på 
jobbet. På mindre företag är den 
en viktig del i det fackliga arbetet. 

-  I byggbranschen har vi sällan 
en fast arbetsplats 
och därför finns det 
MB-grupper, förkla-
rar Percy Sandstedt, 
ombudsman på Bygg-
nads Stockholm-Got-
land. 

DET ÄR arbetskamra-
terna som bestämmer 
vilka som ska vara med i MB-grup-
pen. Den som får en plats där 
företräder alltså inte sig själv, utan 
främst sina kamrater. Gruppen 

träffas några gånger om året för att 
diskutera olika frågor som är aktu-
ella inom företaget. 

- MB-gruppen får förhandla 
med arbetsgivaren. Ofta är en av 
ledamöterna inriktad på arbets-
miljö. Men ibland behöver man 
ta in expertis i olika frågor, till 
exempel få hjälp av ett skyddsom-

bud, säger Percy 
Sandstedt.

OM DET inte redan 
finns en MB-grupp 
på företaget så kan 
man starta en egen. 
Det första steget 
är att prata med 
arbetskamraterna. 

- Sedan bjuder man in oss från 
Byggnads till ett möte. Alla medlem-
mar har rätt till fem timmars facklig 
rådgivning per år, på betald arbets-

Tycker du det är viktigt vilka verktyg och kläder 
du har på jobbet? Vill du ha inflytande och 
samverkan på ditt företag? Då är det dags att 
starta MB-grupp och ta chansen att påverka. 

Ta chansen att påverka

tid. Sedan bestämmer arbetskam-
raterna tillsammans vilka som ska 
vara med i MB-gruppen. 

För att de som är med i 
MB-gruppen ska känna sig trygga 
och ha rätt kunskap för att möta 
arbetsgivare får de utbildning 
av Byggnads. Där får de lära sig 
arbetsrätt, olika lagar och avtal 
och om hur förhandlingar med 
arbetsgivaren går till.  

DEN SOM är med i en MB-grupp har 
verklig möjlighet att påverka när 
viktiga beslut ska tas.

- Man får hjälpa till att skapa en 
trygg arbetsmiljö, en bra arbets-
plats och trivsel på jobbet. Som 
ledamot i en MB-grupp hjälper 
man företaget att ta bra beslut om 
verksamheten, som språkrör för 
arbetskamraterna, säger Percy 
Sandstedt. n

Text och foto: Anna Hjorth

BILDA EN MB-GRUPP

Så funkar en 
MB-grupp
 
n MB-grupp betyder med- 
bestämmandegrupp. 
n MB-gruppen samlas några 
gånger om året för möten med 
arbetsgivaren.
n En MB-grupp består av 
personer som utses av sina 
arbetskamrater. De som är med i 
gruppen kallas för ledamöter.
n Ledamöterna får utbildning 
av Byggnads för att klara sitt 
uppdrag.

I en MB-grupp 
hjälper du 
företaget att 
ta bra beslut 
om verksam-
heten. Percy 
Sandstedt är 
ansvarig för 
MB-frågor 
på Byggnads 
Stockholm-
Gotland.

Vill du starta en MB-grupp på ditt 
företag? Kontakta Byggnads  
Stockholm-Gotland via medlemcenter 
Byggnads Nu! tel 010-601 10 00.
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BILDA EN MB-GRUPP

” Det skulle ta
 uppemot en 
timme ifall vi 

skulle ut på alla
 pauserna. ”

NÄR PASI LUIRO kommer till jobbet 
måste han ta sig genom hundratals 
meter tunnlar i berget, innan han 
kan börja med dagens arbetsupp-
gifter. Ut i dagsljuset kommer han 
oftast först på lunchen när han har 
jobbat under jord i några timmar. 
Närmare än så kan han inte be-
skriva sin arbetsplats, där får inga 
obehöriga komma in. 

MEN JUST den här dagen besöker 
han en facklig arbetskamrat på ett 
annat projekt – utbyggnaden av 
Henriksdals reningsverk som tar 

hand om stockhol-
marnas avlopps- 
vatten. 

- Man vänjer sig 
vid att jobba under 
marken. Det skulle 
ta uppemot en timme 
ifall vi skulle ut på 
alla pauserna. Så 
vi jobbar på, säger Pasi när vi går 
genom en till synes oändlig korridor 
inne i Henriksdalsberget. 

Han har haft gott om tid att 
vänja sig. I 22 år har han jobbat som 
anläggare på AB Frijo, som är ett av 

Stockholms äldsta anläggnings- 
företag.  Det fackliga uppdraget för 
Byggnads har han haft i 13 år. Han är 
ledamot i MB-gruppen och skydds-
ombud på företaget. 

JOAKIM KÄLLER, som får besök på 
sin arbetsplats i Hen-
riksdalsberget, är också 
ledamot i MB-gruppen 
på Frijo. Han är medlem 
i Seko och i MB-grup-
pen samarbetar facken 
mot gemensamma mål. 
Arbetsmiljön i tunnlarna 
i reningsverket och på 
Pasi Luiros arbetsplats 

påminner mycket om varandra. 
Men de som jobbar i Henriksdal får 
komma ut i dagsljuset varannan 
timme. 

- Ja, det är vi noga med. Och om 
vi skulle glömma så har vi hjälp av 

När arbetsplatsen ligger i ett tunnelsystem långt 
under marken är säkerhet och bra samarbete extra 
viktigt. Det vet Pasi Luiro som jobbar fackligt på  
AB Frijo, ett företag som funnits länge i branschen.  

Underjordisk samverkan

Anläggaren Pasi Luiro har jobbat i MB-gruppen i många år och tycker att det känns bra att kunna göra skillnad  
för arbetskamraterna på AB Frijo. 

Pasi Luiro
u  Ålder: 43 år
u  Yrke: Anläggare, tunnel-
     tekniker på AB Frijo
u Bor: Radhus, Upplands  
     Väsby
u Familj: Sambo och tre barn
     på 8, 10 och 13 år 
u  Intressen: Bowling. Har 

spelat mycket själv men 
numera är det mest dot-
tern som spelar. Lagledare 
i sonens fotbollslag

u På semestern: ”Vi kanske
     ska renovera köket. Annars 
     blir det nog camping”
u  Fackligt uppdrag: 
     MB-ledamot och skydds-
     ombud
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VINJETTKORT & BLANDAT

rökarna, som säger till när de vill ta 
en cigg, säger Joakim Käller med ett 
skratt. 

HAN TAR med oss på en vandring 
i underjorden. Här och där möter 
vi arbetare på cyklar, som är det 
snabbaste sättet att 
ta sig fram genom de 
långa tunnlarna. Vi 
passerar en bergsborr 
när vi plötsligt måste 
väja och gå runt en 
gigantisk vattenpöl 
som är avspärrad. 

Joakim Käller tar 
fram sin mobiltele-
fon och fotograferar 
brandsläckare och första hjälpen-ut-
rustning som har hamnat bakom 
avspärrningen vid den tillfälliga sjön. 
Tillsammans med Pasi Luiro gör han 
en snabb avvikelserapport, rakt in i 
systemet som han når via mobilen.

- De som jobbar här måste ju 
komma åt grejerna om det skulle 
hända en olycka, säger Pasi. 

I MB-GRUPPEN på Frijo förhandlar 
man just nu med ledningen om 
arbetstider och schemaläggning. 

- Från fackets sida tycker vi att 
det är viktigt att ha en arbetstids-
förkortning, säger Pasi Luiro, som 
hoppas att förhandlingen går i mål 
inom den närmaste månaden. 

Ungefär en eftermiddag i veckan 
lägger han på sitt fackliga arbete. 
Ibland mer och ibland mindre. 

- Jag tycker att det är meningsfullt 
att vara med i MB-gruppen. Man 
får ju uppmuntran av kollegor, som 
man hjälper så gott man kan när det 

blir svårigheter. Det 
är en bra möjlighet 
man har, att kunna 
påverka och föra en 
dialog med ledningen. 

OFTAST FUNGERAR det 
bra att samverka med 
arbetsgivaren, tycker 
Pasi Luiro. 

- Ja, jag tror att de 
tycker att det här är viktigt. Men 
ibland händer det att det blir lite  
jobbigt, att det liksom blir per-
sonligt. Jag är sammankallande i 
MB-gruppen och får ofta fronta när 
jag för vår talan. 

I MB-gruppen stöttar man var-
andra. Minst en gång i kvartalet för-
söker de träffas, men just nu blir det 
oftare på grund av förhandlingarna 
om arbetstiderna. Att MB-gruppens 
arbete ger resultat finns det flera 
exempel på. Till exempel friskvårds-
bidraget, som höjdes rejält. 

- Nu har vi  faktiskt fått upp det till  
4 000 kr om året. Så nu gäller det 
bara att vi börjar träna också, säger 
Pasi. n

”Det är en bra
 möjlighet man har,

att kunna
 påverka och föra

 en dialog med 
ledningen.”

 
Text och foto: Anna Hjort

Joakim Käller och Pasi Luiro och är med i olika fackförbund. Men i MB-gruppen  
på AB Frijo jobbar de mot samma mål. 

? Hur mycket semester  
får jag ta i sommar? 
Chefen vill att jag ska ta 
ut den i vinter när vi har 

mindre att göra.

! Alla som arbetar har rätt till  
25 semesterdagar och minst 
fyra veckors sammanhängande 
semester under juni, juli och 

augusti. Semesterdagarna kan 
vara betalda eller obetalda.

u Du har rätt till fem veckors  
semester oavsett om du är  
anställd tills vidare, på viss tid 
eller på provanställning.
u Du har rätt till obetald  
sommarsemester redan första 
året som anställd.
u Din arbetsgivare är skyldig 
att förhandla om utläggning av 
semestern.
u Du måste ta ut 20 semester-
dagar per år. Resten kan du spara.

? Får jag vara föräldra- 
ledig? Chefen säger att 
det inte är så bra läge 
just nu.

 

! Du har rätt att vara helt föräld-
ralediga tills barnet är 1,5 år, 
enligt lag. Det gäller oavsett 
om du väljer att ta ut föräldra-

penning eller inte.  
u Efter barnet fyllt 1,5 år kan du 
vara ledig i samband med att du 
tar ut föräldrapenning och tillfällig 
föräldrapenning för att ta hand 
om sjukt barn, så kallad vab. 
u Du har även rätt att förkorta din 
arbetstid med upp till 25 procent 
av normal arbetstid tills barnet 
fyllt 8 år, eller slutat första klass.

Vanliga frågor till vårt 
medlemscenter 
Byggnads Nu!

Vad är det 
som gäller?
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GÅ MED I PRO BYGGETTAN

PÅ PRO-BYGGETTAN träffas bygg-
nadsarbetare, både före detta om-
budsmän och kollektivare, umgås 
och har trevligt, berättar han. 

Ove Carlsson är själv snickare i 
grunden. Under sin långa karriär 
har han byggt både båtar och broar. 
Han har varit lagbas och huvud-
skyddsombud, men han har aldrig 
varit med om en allvarlig olycka i 
sitt arbetslag. 

– När vi byggde Tranebergsbron 
uppstod en farlig spricka i berget. 
Bygget blev instabilt. Då stoppade 

jag det arbetet. Senare fick jag LOs 
miljöpris för arbetsmiljöarbetet just 
på bron, berättar han.  

EFTER PENSIONERINGEN har PRO- 
Byggettan blivit ett av intressena. 
Fysiska möten har ju varit omöjliga 
det senaste året. I stället har förening-
en skickat ut täta medlemsbrev, för att 
hålla kontakt med medlemmarna.  

– I höst hoppas vi dra igång igen 
på allvar, lovar han.  

Han berättar om både studie-
cirklar, friskvård som chi gong och 

annan träning, läsecirklar, utflykter 
och resor. Men också möten med 
experter inom olika områden. 

– Vi har studerat EU, läst Per 
Anders Fogelströms böcker, ätit 
julbord på Cinderella. Nu vill vi bli 
fler medlemmar och nå ut till alla 
kollektivare som gått i pension. 

Det går bra att vara med i flera 
PRO-föreningar. Då blir medlems-
avgiften lägre i PRO-Byggettan. 
Träffarna är oftast i ABF-huset på 
Sveavägen i Stockholm, som är lätt 
att nå för de flesta. n

För pensionerade byggnadsarbetare i Stockholm finns en speciell förening, 
PRO-Byggettan. Ove Carlsson, med ett långt arbetsliv bakom sig, vill slå ett 
slag för föreningen och allt den kan erbjuda. 

Gemenskap efter  
pensioneringen

PRO BYGGETTAN
n En förening inom PRO för 
före detta byggnadsarbetare 
i Stockholm och på Gotland. 
Även personer som bor på 
annat håll i Sverige kan gå 
med. Den som saknar sam- 
varon med arbetskamrater 
kan träffas och umgås här, 
delta i intressanta möten, 
resor och andra aktiviteter. 

På Byggnads.se/stock-
holm-gotland hemsida,  
under fliken ”Ditt medlem-
skap” finns all information. 

På hemsidan Pro.se kan du  
fylla i en medlemsansökan 
och välja förening: Byggettan. 
Du kan också mejla PRO- 
Byggettan ordförande Bernt 
Lundberg, lundberg.bernt@
gmail.com

Text och foto: Eva Ekelöf 

Ove Carlsson vill att fler som gått i 
pension ska upptäcka gemenskapen 
i PRO Byggettan.

https://www.byggnads.se/regioner/stockholm-gotland/medlem/pro-byggettan/
https://www.byggnads.se/regioner/stockholm-gotland/medlem/pro-byggettan/
https://pro.se/
mailto:lundberg.bernt%40gmail.com?subject=
mailto:lundberg.bernt%40gmail.com?subject=
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JONATAN EKMAN, 
snickare, Cobab

- Vi ska umgås i 
familjen, bada i vår 
pool och kanske göra 
utflykter för att titta på 
djuren i Furuvik och på Skansen.  
Vi har en treåring och en åtta- 
månaders, så längre resor fungerar 
inte just nu, kanske senare. Och så är 
det ju pandemin också.” 

GERI GJONI, 
anläggnings- 
arbetare, AB Frijo 

- Jag kommer att 
vara ledig i fyra veck-
or i sommar, men jag har 
inte några direkta planer än.  
Det beror på hur det går med pande-
min. Om det går att resa utomlands 
så vill jag åka till Albanien. Det är 
mitt hemland och jag har inte varit 
där på länge. Om det inte går så vill 
jag upptäcka mer av Sverige. Kanske 
åka till Malmö, för jag vill gärna se 
Öresundsbron.

MATTIAS BÖHLIN, 
snickare och 
skyddsombud, 
Veidekke. 

- Jag och min sambo 
håller oss till våra när-
maste kretsar. Precis som förra året 
åker vi upp till hennes släkt, som har 
ett ställe på en liten holme utanför 
Luleå. Där ska vi bada bastu, grilla 
och dricka lite öl - bara leva livet!   
Det är fortfarande för tidigt för  
utlandssemester. 

TRE SVARAR 
Vad ska du göra  
på semestern?

HALLÅ DÄR, KIM MALMSTRÖM,  
tätskiktsmontör och skydds-
ombud på Karlaplans plåt- 
slageri – du deltog nyligen i en 
endagars arbetsmiljökurs på 
distans, via Teams. Hur var det?

 - DET FUNGERADE BRA. Jag kan 
tänka mig att gå fler distanskurser. 
En del tror det blir för drygt att sitta 
vid datorn en hel dag. Men vi hade 
bensträckare, fikaraster och lunch-
paus. Och det var absolut inte för 
långt för mig, som tycker att arbets-
miljö är fruktansvärt roligt!

 HAN TYCKER att även gruppdiskus-
sioner går utmärkt att ha på distans. 
- Men lite knepigt var det att hälften 
inte fanns med på bild, utan bara 
med ljud. Undrar varför de gjorde så? 
 
TIDIGARE ARBETADE Kim på broar, 
med dolda tätskikt som täcks av 
exempelvis betong. Men han föredrar 
att jobba med tätskikt på tak. 
 - Det kräver större hantverksskick-
lighet. För att det inte ska läcka mås-
te allt bli helt rätt. Och svetsfogarna 
ska vara snygga. 

Text och foto: Anna Hjorth och Mats Utbult

Kurs på distans
fungerade bra

JOBBAR MAN på tak är fall från hög 
höjd förstås den viktigaste arbets-
miljörisken. Men fallskyddet brukar 
funka bra, konstaterar han. Det finns 
också andra risker när man tätar 
tätskikt på tak:
  - Vi bär mycket, tunga saker, och 
det kan leda till skador på sikt, säger 
Kim Malmström. n

Text och foto: Mats Utbult

Inte medlem?
Scanna QR-koden nedan 

och läs mer om hur 
du blir medlem.

n Här kan du enkelt se om 
företag har kollektivavtal med 
Byggnads, hur många avtal 
företaget har och vilka avtal 
det är.

Byggnads.se/kollektivavtals-
kollen

Kolla om ett  
företag har  
kollektivavtal

https://www.byggnads.se/om-oss/kollektivavtalskollen/
https://www.byggnads.se/om-oss/kollektivavtalskollen/
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BLI SKYDDSOMBUD

”Vi kämpar hela 
tiden mot ett

 element som vill
 döda oss.”

”Jag hörde stenarna komma. Det 
lossnade stora block över mig när jag 
borrade, som bara studsade förbi.  
Jag skrek – dra in mig, dra in mig!”

Norge är visserligen häftigt med 
sin vilda natur. Men det kan också 
bli väldigt brant där, både ovan och 
under havsytan. Du kan falla ner i 
avgrundsdjup på 300 meter, berättar 
Carl-Hampus Lindqvist med inlevel-
se i rösten. När han jobbade i Norge 
och skulle borra fästpunkter för 
några år sedan vid en fiskodling, var 
han nära på att mista livet.

- Jag var en sekund 
från att få ett sådant 
stort block på mig. 
Som tur var min 
kollega i närheten och 
drog in mig direkt.

DET HÄR är inte enda gången 
Carl-Hampus Lindqvist har varit nära 
att förolyckas i arbetet. Dykare lever 
farligt, det är vanligt med arbetsska-
dor och arbetssjukdomar också.

- Vi kämpar hela tiden mot ett 
element som vill döda oss.

Vi befinner oss vid ett av Lidingö- 
brons fästen i Stockholm en solig 
fredag, där Peabs ena dykarlag har 
varit på plats i några veckor. Kol-
legorna står vid grillen och väntar 
på sin lunch och Carl-Hampus ska 
snart dyka ner för att fotografera 

arbetet som har gjorts på 
platsen. Vi blickar ner 
mot vattenytan.

- Vi ska kunna göra 
allt. Svetsa, gjuta, forma, 
armera, lägga rör, finna 
och söka saker, inspek-
tera. Vi är mångkonst-
närer. Det är det som gör 

jobbet så roligt.
Carl-Hampus Lindqvist har tagit 

på sig skyddsombudsrollen för att 
göra yrket säkrare och arbetsmiljön 
bättre. Ett problem har varit ett lågt 
fackligt engagemang i yrkesgrup-
pen, påpekar han. 

Anläggningsdykare lever farligt. För skyddsombudet 
Carl-Hampus Lindqvist är det viktigt att driva  
säkerhetsfrågorna. 
   - Vill man ha förändring får man jobba för det, 
säger han. 

Med livet som insats varje dag

Två kolleger hjälper till med att knäppa spännen på slutet och dra den tunga hjälmen över Carl-Hampus Lindqvist huvud. 

Carl-Hampus  
Lindqvist
u  Ålder: 38 år
u  Yrke:  Anläggningsdykare  

på Peab
u Bor: Nynäshamn.
u  Intressen: Träning på  

gymmet, båtliv – ute mycket 
på sjön i egna båten.

u  Fackligt uppdrag: skydds-
ombud
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XXX

Text och foto: Enikö Arnell-Szurkos

- Vi är sådan liten arbetsgrupp – 
om ingen säger till att det felas, tror 
man att allt är bra. Dykare generellt 
har varit duktigare på att stå och 
gnälla på kajkanten. Vill man ha 
förändring får man se till att jobba 
för det.

VILKA FÖRÄNDRINGAR är det han 
helst vill se? Det visar sig handla 
både om säkrare och bättre verktyg, 
högre löner och även bemanningen 
– att det liksom i exempelvis Norge 
och England ska bli krav på fyra 
eller fem personer i ett dykarlag. 

Carl-Hampus Lindqvist driver 
frågan tillsammans med kollegor 
och fackliga ombud från Byggnads 
och har inte heller stött på patrull 
hos arbetsgivarorganisationen DIB, 
Dykentreprenörerna.

- I Norge står en reservdykare 
påklädd och ständigt redo att hoppa 
i och hjälpa till. Här dröjer det innan 
reservdykaren hinner sätta på sig 
kläderna om något skulle hända.

Det är inte särskilt svårt att driva 
arbetsmiljöfrågorna på Peab, där 
han har jobbat de senaste 5-6 åren, 
enligt Carl-Hampus Lindqvist. 

- Det börjar bli bättre generellt 
på stora företag, där man har ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete och 
MB-gruppen att luta sig mot. Här 
har jag aldrig stött på problem, vi får 
det vi behöver. 

I SVERIGE arbetar runt 500 yrkes- 
dykare, varav 300 arbetar som an-
ställda och runt 200 egna företagare. 
Det är ovanligt med kvin-
nor i yrket, Carl-Hampus 
har bara träffat några 
enstaka. Bara vikten som 
sitter runt en dykares 
höfter är så tung att jag 
inte lyckas resa mig upp 
när jag får prova den. 

Snart tio år i som  
dykare börjar nu sätta 
sina spår även hos 
Carl-Hampus. 

- Folk brukar lägga av kring 50. 
Vi har ju ingen möjlighet att jobba 
ergonomiskt därnere. Ibland jobbar 
vi upp och ner. Jobbet måste bli gjort 

och det kan vara svårtillgängligt. Vi 
bär ju mycket vikt också, vilket sliter 
på rygg, knän och leder.

DEN SVÅRA arbetsmiljön handlar 
också om verktyg som inte är anpas-
sade till vatten, samt om kläder och 

temperatur.
- Vi är konstant 

nedkylda när vi 
jobbar. Jag har fått 
nervskador i både 
händer och fötter, 
säger Carl-Hampus 
Lindqvist och visar 
fram sina fingrar.

Värst är det ändå 
för fötterna, berättar 

han. Det är luften i dräkten som 
värmer kroppen och den kompri-
meras vid fötterna. De blir nedkylda 
direkt. 

Carl-Hampus Lindqvist drar på 
sig plagg efter plagg. Det tar tid att 
göra sig redo för ett dykpass. Två 
kollegor hjälper till med att knäppa 
spännen på slutet och dra den 
tunga hjälmen över hans huvud. 
Precis innan säger han med ett 
skratt: 

- Det är samma princip som på 
1800-talet egentligen. En hink på 
huvudet och en kille på land som 
pumpar ner luften. 

MED LÅNGSAMMA och stadiga steg 
går han sedan nerför trätrappan 
och försvinner under vattenytan. 
Av honom syns nu bara en ring på 
vattnet med små bubblor. 

Kollegan på kajkanten står  
med luftslangen. Håller Carl- 
Hampus Lindqvists liv stadigt i 
sina händer. n

Carl-Hampus Lindqvist utbildade sig till dykare i Bergen i Norge. Arbetsmiljöarbete och 
säkerhetstänk som har kommit mycket längre där än i Sverige. Där krävs till exempel 
fyra personer i ett dykarlag, medan det i Sverige räcker med tre personer.

”Vi har ju ingen
 möjlighet att

 jobba ergono-
miskt därnere. 
Ibland jobbar vi 

upp och ner.”
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Hon sa ifrån  
om dammet och 
blev skyddsombud 
Alla hostade och nös i den dammiga miljön, 
men ingenting hände. Inte förrän Moa Belin 
sa ifrån. Inom två dagar blev det städat.  
     Nu är Moa skyddsombud, 21 år gammal. 
– Arbetsmiljön är viktig, säger hon.

DET VAR väldigt dammigt på ett byg-
ge, där hon arbetade för ett halvår 
sedan. Alla klagade men ingenting 
hände. Man nös och hostade. 

– Så fick jag gå med på en skydds-
rond. Det var lika dammigt överallt! 
Då sa jag ifrån. Problemet måste 
lösas. Städa, sa jag. Ett par dagar 
senare hade de tagit dit en städfirma 
som dammsugit överallt, berättar 
Moa Belin. 

Moa Belin
u  Ålder: 21 år
u  Yrke: VVS-are hos 

Carl Hanssons Rör
u Bor: Stureby, men
     snart i egen lägenhet i    
     Bagarmossen
u  Familj: Mamma, pappa 

och två yngre syskon
u  Intressen: Läsning, 

gå på loppisar och i 
secondhandaffärer

u Fackligt uppdrag:  
      Skyddsombud

Som nyblivet skyddsombud har Moa Belin stora möjligheter att påverka.

BLI SKYDDSOMBUD
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SÅ MOA Belin blev 
skyddsombud och har 
nyss haft sin första kurs-
dag. Framåt blir det fler 
kurser. Moa sitter också 
i skyddskommittén och 
tycker det är intressant. 
Hon vet vilka befogenhe-
ter hon har som skydds-
ombud. 

– Jag tycker jag blir 
respekterad som skydds-
ombud, säger hon.

Det är bara två år 
sedan som Moa Belin tog 
studenten på Rör- 
entreprenörernas frisko-
la i Stockholm. Hon fick 
jobb direkt efter utbild-
ningen. 

Det var en slump att 
hon valde den banan. Men 
vatten och rör, det var in-
tressant, och att jobba med händer-
na i ett rörligt jobb. 

– Jag har inte ångrat mig. De kan 
dessutom vara lättare att få jobb på 
en praktisk linje. 

Moa befinner sig nu på steg tio i 
utbildningen till VVS-tekniker och 
har ett praktiskt 
prov och ett test 
kvar för att få cer-
tifikat. Då blir hon 
klar i sommar. 

HON ARBETAR 
för tillfället i en 
ombyggnation med 
att installera rör 
för värme och kyla och att koppla 
in radiatorer. Då blir det mycket 
arbete både nere vid golvet och på 
stegar. 

En vanlig arbetsdag börjar 
klockan sju, men hon är på jobbet 
en halvtimme innan för att klä om 
och äta frukost med kollegorna. 
Hon vet i god tid vilka arbetsupp-
gifterna blir under dagen och ibland 
för hela veckan och också vem hon 
ska arbeta med. 

– Det är kul att lagbasen släpper 
kontrollen och låter oss sköta oss 
själva. Jag har bra arbetskamrater 
och vi har roligt ihop. Det är viktigt. 

Som kvinna i ett mansdominerat 
yrke vill hon bli respekterad och det 
blir hon. 

– Om jag ber om någonting får 
jag det. Jag har fått handskar i rätt 

storlek och har 
också fått prova 
ut skor och byx-
or som passar 
mig. 

HON TROR 
att vissa kan 
ha svårt för att 
be att om hjälp, 

men det har inte hon. 
– Det är onödigt att göra jobbet 

själv när det är tungt och det finns 
hjälp att få. Kroppen ska hålla alla 
arbetsåren, jag vill inte ha utslitna 
knän, rygg eller händer.

Moa tycker om att lära sig nya 
saker och ser möjligheter att utbilda 
sig vidare så småningom. 

Moa Belin är också en av Stock-
holm- Gotlands medlemmar som 
syns i Byggnads kampanj ”Knegar-
pension”. Pensionen ligger långt 
borta, men redan från första dagen 
som anställd började Moa pensions-
spara. n

Text och foto: Eva Ekelöf

    
    HUR BLIR JAG  
    SKYDDSOMBUD?

n Vad gör ett skyddsombud?
- Viktigast är att bevaka 
arbetsmiljön och att arbets-
givaren arbetar enligt SAM, 
systematiskt arbetsmiljö- 
arbete. 
     Som skyddsombud före- 
träder du dina arbetskamrater 
i arbetsmiljöfrågor och kan 
delta i riskbedömningar och 
skyddsronder. Skyddsombudet 
har rätt att stoppa arbetet om 
det innebär fara. 

Hur blir jag skyddsombud?
- Arbetstagarna på arbetsplat-
sen väljer vem som ska bevaka 
arbetsmiljöarbetet, men det 
är Byggnads lokalavdelning 
(Stockholm-Gotland) som 
utser skyddsombudet. 
    Ett regionalt skyddsombud 
besöker sedan arbetsplatsen 
och pratar med den intres-
serade och arbetsgivaren. De 
gör en plan tillsammans med 
arbetsgivaren om skydds- 
område och vilken utbildning 
som behövs.

    

Vi frågade Johnny Rindebrant 
som är arbetsmiljöansvarig 
på Byggnads Stockholm-  
Gotland.

BLI SKYDDSOMBUD

”Kroppen ska hålla 
alla arbetsåren, 

jag vill inte ha
 utslitna knän, 

rygg eller händer.”

Moa Belin syns i Byggnads kampanj ”Knegarpension - 
kompensation för hårt arbete”. Läs mer om kampanjen 
- och vad du själv kan göra - på sista sidan.

- Är du intresserad av att bli 
skyddsombud - hör av dig till 
Byggnads Stockholm Gotland, 
tel 010-601 10 08.
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MEDLEMSNYTTA

Det kan löna sig att kämpa

UTAN STÖD FRÅN jurister på LO-
TCO Rättsskydd hade det inte gått i 
Ousmans fall. Det berättar Marcela 
Salazar, försäkringsansvarig på 
Byggnads Stockholm-Gotland. 

- Vår första kontakt 2017 gällde en 
handskada i jobbet. Den kunde vi ty-
värr inte hjälpa till med, eftersom han 
inte var medlem när skadan skedde, 
och det saknades kollektivavtal på 
arbetsplatsen. Men han hade också 
problem med Försäkringskassan. 

HANDLÄGGARNA DÄR tyckte att Ous-
man kunde arbeta, trots att han hade 
en allvarlig magsjukdom som gör att 
han alltid måste vara nära en toalett, 
och det blir väldigt många besök på 
en dag. 

- Vilken arbetsgivare vill anställa 
en person som måste tillbringa en 

stor del av dagen på toa? Läkare har 
utrett och utrett, men kommer inte 
fram till varken diagnos 
eller bot. 

- Facket hjälper 
främst till med skador 
och sjukdom kopplad 
till arbetet, men man 
kan ibland hjälpa även i 
andra, särskilt öm-
mande, fall, förklarar 
Marcela Salazar. 

OUSMAN, REDAN tilltufsad av 
handskadan, hade svårigheter med 
att själv lägga fram sin sak. Det 
berodde såväl på språket som andra 
faktorer. Marcela har själv arbetat på 
Försäkringskassan. Det har hon nyt-
ta av när hon ger råd till medlemmar. 

- Men ibland är ärendena så 

När Försäkringskassan nekar stöd till dig som  
är sjuk, kan det löna sig att kämpa, överklaga  
och inte ge sig. För Ousman tog kampen fyra år. 
Genom Byggnads Stockholm-Gotland fick han 
hjälp av jurister på LO-TCO Rättsskydd.

komplicerade att det krävs resurser 
som vi saknar. För att kunna driva 

det här ärendet vände vi 
oss till LO-TCO Rätts-
skydd, där juristerna 
gång på gång överkla-
gade myndighetens alla 
avslagsbeslut, under 
flera år, säger Marcela 
Salazar. 

Först gällde det sjuk-
penning. Han fick rätt 
i högre instans när det 

gällde en del perioder, men inte alla.

NÄR HAN senare ansökte om 
sjukersättning, gick domstolen på 
hans linje. Det betyder att han får 
16 000 kr i månaden fram tills han 
går i vanlig pension - sammanlagt 
miljonbelopp. n

”Ibland är 
ärendena  så 

komplicerade
att det 

krävs resurser 
som vi saknar.”

 
Text och foto: Mats Utbult

Har du frågor kring försäkringar, 
eller behöver du stöd i ett  
försäkringsärende, mejla 
forsakringar@byggnads.se

Marcela Salazar är 
försäkringsansvarig 
på Byggnads Stock-
holm-Gotland och ett 
stöd till medlemmar i 
försäkringsfrågor.

mailto:forsakringar%40byggnads.se?subject=


BYGGETTAN NR 2 2021  |  15  

NYA I REGIONSTYRELSEN

 
Text och foto: Enikö Arnell-Szurkos

Robert Belving
u  Ålder: 60 år
u  Jobbar: Gipsputsarna AB, just 

nu på Odengatan i Stockholm
u Bor: Gustavsberg, Värmdö
u Familj: Singel, två vuxna barn
u  Intressen: Facklig ledare och 

fritidspolitiker för Socialdemo-
kraterna i vård- och omsorgs-
nämnden i Värmdö kommun, 
föreningsmänniska hela livet

u Aktuell som: Som vice ord-
     förande i Byggnads Stock-
     holm-Gotlands regionstyrelse

VEM ÄR DU?
Jag började som 

traditionell 
snickare 
och har haft 
förtroende- 
uppdrag i 
Byggnads 

från ungefär 
2002, då jag 

blev lagbas första 
gången.

      Sedan tre år tillbaka har jag förtro-
endeuppdrag på heltid på Veidekke, 
och jobbar bland annat med leveran-
törsbedömningar, att kontrollera om 
företagen har kollektivavtal och följer 
dem.
     Jag sitter också i Veidekkes  
styrelse som arbetstagarrepresen-
tant och som MB i Veidekke Sverige.

2 nya i 
regionstyrelsen

Mikael Södergren
u  Ålder: 49 år
u  Jobbar: Träarbetare, jobbar 

fackligt nu på Veidekke
u Bor: Rimbo, Roslagen
u Familj: Alexandra och hund,    
     inga barn
u  Intressen: Bakning, lyssna på 

musik, människor och egentligen 
allt, förutom trädgårdsarbete

u Aktuell som: Ledamot i 
     Byggnads Stockholm-Gotlands 
     regionstyrelse

VEM ÄR DU?
Jag har haft 

förtroende- 
uppdrag i 
Byggnads 
sedan 1982, 
då jag kom 
med i 

representant-
skapet i Malmö. 

     Jag har ett 
starkt rättspatos och 

medlemmarna har förtroende för 
mig. Jag blev ju utsparkad år 2018 av 
ledningen som fanns då, men nu har 
medlemma na sett mellan raderna  
och röstat tillbaka mig. 

VARFÖR VILLE DU KOMMA  
TILLBAKA IGEN?
För att medlemmarna har frågat mig. 
Men man kan inte heller gräva ner sig 
alltför mycket i det som har varit.

VAD VILL DU TILLFÖRA  
REGIONSTYRELSEN?
Erfarenheten. Jag har suttit i Byg-
gettans styrelse i 10 år. Jag vill beta-
la tillbaka det som Byggnads har gett 
mig i form av personlig utveckling 
och kunskap. Jag känner en stark 
lojalitet till föreningen.

VARFÖR ENGAGERADE DU  
DIG FACKLIGT?
Det är alldeles för många människor 
som blir utnyttjade i den här bran-
schen för att man bara ska sitta och 
titta på. 

VAD VILL DU TILLFÖRA  
REGIONSTYRELSEN?
– I och med att jag jobbar med un-
derleverantörer hela dagarna, har jag 
rätt bra information om förhållan-
dena. Och ser också vad vi kan göra 
åt problemen. Min långa erfarenhet 
i byggbranschen kan också komma 
till nytta. 

Robert Belving

Mikael Södergren

Vad gör en 
regionstyrelse?
n Regionstyrelsens uppgift är 
säkerställa att regionen bedriver 
verksamheten efter tagna beslut. 
Den verksamheten beslutas av 
kongressen vart fjärde år,  
förbundsfullmäktige varje år och 
regionfullmäktige fyra gånger/år. 

n Styrelsen ska också säker-
ställa att ekonomin sköts på 
ett bra sätt genom månadsvisa 
ekonomiska rapporter.

n Ledamöterna nomineras av 
medlemskretsarnas årsmöten och 
vid regionfullmäktiges årsmöte 
väljs ledamöterna för det kom-
mande året.
n  Styrelsen har möten varje 
månad, förutom juli och januari.

Påverka din pension 
Måndag den 13 september kl 18-19 har Marcela Salazar, försäkringsansvarig, 
och Johan Heinonen, Folksam, ett webbinarium som handlar om dina val-
möjligheter kring pensionen. Skriv upp datumet - mer information kommer.

Inte medlem?
SMS:a BYGG till 

71350
så ringer vi upp dig!
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VINJETT

CEDERTRÄ ÄR AV naturen impreg- 
nerat, och ljust brunröd eller gult, 
men grånar vackert med tiden.  
Väggens ytskikt, som de sätter 
upp cederspånen på, är brandsäk-
rad plywood. På den drar Tommy 
Hamrén och Willy Andersson upp 
en linje med laser och märksnöre, och 
sätter upp en spiklist som de ställer 
spånorna på. 

- Alla är 40 cm höga, men de får 
inte ha samma bredd. För att det inte 
ska uppstå några glipor, som väta kan 
komma in igenom, måste de överallt 
överlappa varandra, säger Tommy. 

De väljer varje spån efter färg, så 
det inte blir för många med samma 
nyans på ett ställe, det får inte upp-
stå mönster.  

- Det är lite pyssel med det.  Vi tar 
en näve spån och hoppas att det ska 
vara tillräckligt blandat, i bredd och 
färg, annars får vi hämta fler.  Och 
när vi har ett gäng spån uppställda, 
skjuter vi fast dem en efter en med 
häftpistol. När vi gjort ett varv, är 
det dags för nästa. 

I HÖRNEN KAPAR de spånor för att 
få exakt passning. De är så tunna 

och lätta, så de skär bara en skåra 
två gånger och knäcker dem med 
händerna.

När det blåser mycket ramlar 
spånen lätt ner från spiklisten, och 
i värsta fall några våningar ner. Då 
måste Tommy och Willy skjuta fast 
en i taget. Men det tar ju mer tid.  
Därför försöker de ofta söka upp en 
vägg i lä. 

CEDERTRÄETS NATURLIGA impregne-
ring har en baksida. 

- Stickor under huden är inte bra, 
för de kan orsaka inflammation. 

Cederträspånfasadsnickare. Kan detta bli en ny 
specialistnisch, när stora trähus blir allt vanligare? 
     Willy Andersson och Tommy Hamrén spikar spån 
av ceder på trähusfasader i Hagastaden. De gillar 
jobbet, som har ett lite udda inslag av färgvals-finlir.

De bygger fasader 
lapp för lapp

PÅ BYGGET

Willy Andersson och Tommy Hamrén är fasadbyggare med häftpistol, de väljer varje spån efter färg.  
Fram växer fasader som med tiden kommer att gråna vackert.
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Spånen avger en inte 
särskilt behaglig 
doft via små små 
partiklar, som gör en 
snorig. Om man har 
otur kan det utlösa 
allergi, säger Willy. 
Det är som med allt ädelträ, det är 
mer gift i de finare träslagen. Tall 
och gran är bättre för oss som jobbar 
med trä. 

 
DE ANVÄNDER inte andningsskydd, 
eftersom de står ute i friska luften. 
Men när de kapar cederträbrädor 
till fönstersmygarna, är kapen 
kopplad till dammsugare, för att 
slippa cederdammet. 

Furun  i husets väggar och golv 
kommer från Dalarna, cedern från 
Kanada. En gång fick de en leverans 
med fel dimension på cederlapparna.  
Det tog lång tid innan rätt spån kom 
över Atlanten.

- Det hade ju varit trevligt att 
använda svenskt material, om man 
nu tänker på transporterna och kli-
matet, säger Willy.  Kanske vore ett 
alternativ att bränna ytan på furu, 
som man ibland gjorde förr, för att få 
en tätare yta som står emot väta? 

  
TRISTESSRISK? Många lappar blir 
det… 

- Visst, vissa dagar kan det vara 
tjatigt.  Det beror på vilket humör 
man är på, säger Tommy. Men jag 
gör hellre det här, än att gå inomhus 
och jobba med gipsskivor, dag ut och 
dag in.  Jag känner ibland att jag har 
gipsat tillräckligt. När jag vaknar på 
morgonen och tänker att ”idag ska 
jag jobba med trä” – det känns alltid 
bra! n

A

Text och foto: Mats Utbult

”När jag vaknar 
på morgonen 

och tänker att 
”idag ska

 jag jobba med trä”
 – det känns 

alltid bra!

Trähus blir en  
vanligare syn

Fler hus med trästommar 
I över 100 år, efter flera stads-
bränder, var trähus högre än 
två våningar förbjudna.  
De senaste 25 åren har allt fler 
flerbostadshus med trästom-
me blivit byggda. Sveriges 
största trähus är också ett av 
de äldsta: Stockholms slott. 

KLIMAT
Bygge och fastigheter står för 
20 procent av Sveriges kli-
mat- avtryck (enligt Boverket.
Trä binder koldioxid och går 
att återanvända - detta kan 
halvera klimatpåverkan för ett 
nytt hus. 

ARBETSMILJÖ
Att bygga med trä innebär 
mycket mindre buller, trots 
flitigt använda spikmaskiner.  
Nästan inget kvartsdamm. 
Färre tunga lyft -  trots fler 
gipsskivor (som stoppar ljud 
och skyddar mot brand). 
Många skruvar att skruva! 

STOCKHOLMS STÖRSTA TRÄ-
HUSKVARTER I MODERN TID 
234 lägenheter i Cederhusen i 
Hagastaden. Veiddeke bygger 
åt Folkhem. Byggtid två år från 
hösten 2020. Stommens delar 
tillverkas av svensk furu i en 
fabrik i Dalarna. 
     Husen har tio till tretton 
våningar. De två nedersta har 
betongstomme. Eftersom 
husen står på en överdäckning 
av bil- och järnväg, var tyngden 
avgörande: trästommar väger 
25 procent av betongstommar. 
För att husen inte ska bli alltför 
lätta har man infört betong-
skikt i golven. 

Cederspånen sätts upp på brandsäkrad 
plywood. 

Cederhusen i Hagastaden  
byggs i trä. Furun  i husets  
väggar och golv kommer från 
Dalarna, cedern från Kanada.
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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/mina-sidor

TOMAS KULLBERG, ordförande Byggnads St-Go

Alla ska ha lika förutsättningar på jobbet 
och i samhället. Din sexualitet har inget att 
göra med om du gör ett bra jobb eller inte.  
Vi har ett stort ansvar, vi måste göra arbets- 
platser jämställda och välkomnande för alla 
oavsett, kön, etnicitet, kultur, religion ””

Vi deltar i Stockholm Pride. Fackets grundläggande uppgift är att se till  
att arbetare har lika rättigheter och skyldigheter på jobbet. Den 6 augusti  
medverkar Tomas Kullberg, ordförande Byggnads Stockholm-Gotland,  
i ett webbinarium om HBTQ och jämställdhet i arbetslivet. Arrangör är  
LO-distriktet i Stockholms län och det sänds live på Facebook.

? Får man göra undantag 
från varselkläder när  
det är extremt varmt? 

! Ja, det kan man om klädseln 
passar för de arbetsmoment 
som ska utföras. Företaget 
ska göra en riskanalys om du 

vill byta arbetskläder och lägga 
det mot arbetsmomenten.  
Analysen lämnas sen till huvud- 
entreprenören.

! Dessa tillfälliga åtgärder 
rekommenderar Arbetsmiljö- 
verket vid utomhusarbete i 
värme:

u Byt till andra arbetsuppgifter 
u Prioritera arbete i skugga när
       det är stark sol.
u Ta längre pauser.
u Förskjut om möjligt arbets-
        tiden under dagen.
 u Använd så svala kläder som 
        möjligt.
u Se till att dricka när det är 
       varmt.

? Vad händer om jag blir 
sjuk under min semester?

!Om du blir sjuk under din  
semester ska du sjukskriva dig 
så att du får sjuklön i stället 
och inte spenderar semester-

dagar i sjuksängen. Semestern 
sparar du. Diskutera med din 
arbetsgivare om när du kan ta ut 
den.

Vanliga frågor till vårt 
medlemscenter 
Byggnads Nu!

Vad är det 
som gäller?

Tips!  
För blivande rörmokare 

”Rörmokarläraren”
”Jag jobbar som yrkeslärare på 
vvs-programmet. Kanalen på YouTu-
be är för att alla ni som studerar till 
rörmokare vill bli bättre. Filmerna 
får givetvis användas av lärare eller i 
andra former där de passar.”

Sök efter ”Rörmokarläraren”  
på Youtube” och @ rormokarlararen 
på Instagram.

För kvinnor inom VVS 
 
”Kvinnor i vvs-branschen”
”Ett nystartat nätverk för kvinnor 
inom VVS. En del av oss i nätverket 
är lärlingar, en del har över tio års 
erfarenhet. Det är ju alltid viktigt att 
vi stöttar varandra och att alla  
anstränger sig för att kvinnor ska 
känna sig välkomna in i byggbran-
schen.”

Sök efter ” Kvinnor i vvs-branschen” 
på Facebook och ansök om medlem-
skap.

https://www.byggnads.se/mina-sidor
https://www.youtube.com/channel/UCiDjubhmBi1oEkw4WXLaLYw
https://www.youtube.com/channel/UCiDjubhmBi1oEkw4WXLaLYw
https://www.instagram.com/rormokarlararen/
https://www.facebook.com/groups/291958608143524/
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Byggena är stora dyra
eller hur 
fulla utav folk
som man fått hyra
runt kärnans
“Trä Betong och Mur”
kretsar specialister
från glasmontör 
till folk med polermaskin
och tätningslister
 

Tillhör man en liten grupp
extra viktigt att se upp
med känslorna av ut-
satthet
man är kugge i ett lag
även då det tar ett tag
hitta byggen över stan
med folk i samma skrå
bra lön och villkor
vill vi nå
 

Vi håller samman
plåt och vent
isolerare och golv 
vet vad som hänt
i klubb och yrkeskommitté
vi väntar på dig me´

KORT & BLANDAT

De arbetare Fair Play Bygg talat med under åren uppger ofta 
att de rekryteras i hemlandet och lovas arbetstillstånd, fast 
anställning och boende i Sverige. Väl på plats möter de ofta en 
annan verklighet. Inte sällan tvingas de arbeta för att betala 
en uppgiven skuld vilken ofta uppges grundas på resekostnad, 
boende, anställning, ID06-kort samt arbetskläder. 

Fair Play Bygg tar emot tips om misstankar om brottslig verksamhet i 
byggbranschen och ser till att föra det vidare till rätt myndighet. 

Fair Play Byggs arbete lovordas av både myndighetsföreträdare och politiker. 
Men nu kräver Byggnads Stockholm-Gotland och arbetsgivarnas organisation 
Stockholms Byggmästareförening (som samarbetar om projektet) att riksdag 
och regering levererar kraftiga åtgärder för att byggbranschen ska fortleva. 

- På sikt kan vi inte finansiera detta med medlemspengar. Det är ett 
arbete som myndigheter måste ansvara för, säger Tomas Kullberg,  
ordförande Byggnads Stockholm-Gotland.

199
n    av inkomna 205 tips till Fair Play 
Bygg det senaste året, har levererats 
vidare till Skatteverket, Ekobrotts-
myndigheten, Arbetsmiljöverket och 
Polisen.
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Vi kräver 
åtgärder mot 
brottslighet i 
byggbranschen

100
n     miljoner kronor har Fair 
Play Byggs arbete genererat 
till staten i tilläggsavgifter för 
skattebrott, sedan projektet 
startade för fem år sedan.

MATS HAMMARLUND DIKTAR OM... 

SMÅ YRKESGRUPPER

Do you want to know 
more about the union? 

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

n Hjälp oss till sunda och 
trygga byggarbetsplatser! 
          
Här kan du lämna tips till Fair Play 
Bygg om du misstänker brottslig 
verksamhet. Här finns också den 
senaste årsrapporten.

Fairplaybygg.se

DISKUTERA MED ANDRA 
FÖRTROENDEVALDA

Vi har startat en Facebook-grupp  
för förtroendevalda i Byggnads 
Stockholm-Gotland. Här kan du 
utbyta erfarenheter och diskutera 
gemensamma frågor med andra för-
troendevalda. Gå med du också!

Länk till gruppen: facebook.com/
groups/fortroendevaldbyggnads/

https://www.fairplaybygg.se/
https://www.facebook.com/groups/fortroendevaldbyggnads/
https://www.facebook.com/groups/fortroendevaldbyggnads/
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Knegarpension 
- kompensation för hårt arbete 
Dagens pensionssystem  
är en tickande bomb.  
Nu sätter vi press på  
politikerna. Börja prata 
om pensioner, sprid  
kampanjen, stöd vårt 
upprop - tillsammans  
gör vi pensionen till en  
valfråga 2022. 

1

2

3

4

DET HÄR 
KAN DU GÖRA

Stöd vårt upprop och dela vidare i 
sociala medier.

Svara på två frågor om hur du känner 
inför din pension och dela din berät-
telse. 

Vad tycker arbetskamraterna?  
Diskutera pensionen på din arbets-
plats. 

Visa på Facebook att du stödjer kam-
panjen med en banner på din profilbild. 

Skriv brev till politikerna! Enkelt med 
vår mall och tips på hur du skickar.5

Stöd Byggnads upprop! 
Gå in på Knegarpension.se 

Läs mer om kampanjen!
Byggnads.se/knegarpension

https://www.knegarpension.se/
https://www.byggnads.se/knegarpension

