
BYGGNADS.    

BYGGETTAN Stockholm 

                 
DEN FORTSATTA VERKSAMHETEN bör anpassas till den 

pågående Corona-pandemi som med tydlighet visat att det är 

svårt att bryta isoleringen.                                                                          
De särskilda restriktionerna för 70+ gäller inte längre. 

Men trots det måste vi fortsätta med de grundläggande reglerna, 

enligt Folkhälsomyndighetens råd att undvika större folksamlingar, 

hålla avstånd, stanna hemma oftare än tidigare, tvätta händerna och 

undvik det du tror kan vara en fara att bli smittad, för det gäller 

att vi fortfarande håller oss friska.                                                      
Nytt är att den 29 okt. infördes skärpta restriktioner i vissa regioner. 

   Studieverksamheten hösten 2020 var 

svår att genomföra. Hälsovårdscirkeln, Qigong under ledning av 
Monica Henerius har ägt rum.  

 Studier under våren kan ske via digitala hjälpmedel. 
Mycket intressant kan vara att studera vårt pensionssystem 
Friskvård i någon lämplig form.                                                                                                                                             
Studera byggnader i Stockholm.                                                       
Landskapsstudier via nätet.                                                                            
Har Ni förslag på någon annan lämplig aktivitet så är ni välkomna. 

Målsättningen är fortsatt samarbete med ABF                                                       

http://www.kurser.se/Sections/InformationRequests/GoToInstituteWebSite.aspx?InstituteID=2115


  Medlemsmöten 

Vi anordnar normalt sex medlemsmöten varje år som vanligtvis 

genomförs i ABF-huset på Sveavägen.                     

HÖSTMÖTET var planerat till den 17 november men det är 

inställt. Det gäller även vårens Medlemsmöten, som har ersatts 

med Medlemsbrev. 

                                            
VERKSAMHET 

VÅREN 2021                           
                  Datum.        Tid.           Lokal.                      
Styrelsemöte.     2021-01-26   10.00  V04.   Sveriges VVS Museum.               

Årsmöte.         2021-02-16   13.00  V07.   Sveriges VVS Museum.       

Styrelsemöte.     2021-02-23   10.00   V08.   Sveriges VVS Museum.      

Medlemsfoldern  2021                    V09.   Utskick.                                                              

Medlemsbrev.    2021-03-23.           V12.   Utskick 

Styrelsemöte.     2021-04-13   10.00   V15.     Sveriges VVS Museum. 

Medlemsbrev.    2021-04-27            V17.   Utskick.     

Styrelsekonfere  2021-05-25            V21            

Medlemsbrev.    2021-06-08.           V 23.  Utskick                       

Höstens Verksamhet Utskick V33        Julbord 2-3 december 2021                                                                             
 

 JULBORDSKRYSSNING 2020.                                
Vikingterminalen från Stadsgården 

M/S Cinderella 

Avresa.       17 december.       kl: 17.30 (den blev inställd) 

Ankomst.   18 december.       kl: 14.30    24 deltagare.                                                                       
. 



Avtalskrav.                   Anställningstrygg. 

Byggandet är slitigt.                            en viktig fråga  
många gånger.                                      ska man satsa 
även skitigt.                                           här och våga 
farlig är vår dag.                                   eller blir branschen 
men även.                                               stämplad som 
ofta till behag.                                       vår kriminella plåga.                                     
dock vill vi ha.                                       med skuttjobb  åt en  otäck bas                                                                                                         
en rimlig lön                                          tänk över  
slippa lönedump                                  frågorna om LAS 
och oschysst  
konkurrens                                                                                                                                                                        
ge ungdomar 
en riktig chans 

 Mats Hammarlunds dikter 

Munskydd.                           Jobbens risker 

Munskydd blev.                                   Coronan  
en envis fråga.                                      ger i blixtbelysning 
stundtals snudd.                                  besked om yrken                                                           
på riktig plåga.                                     risker skydd                                                                                      
……………………………                            och dödlighet                                                                  
Ingen hindras                                       jobba  hemma                                                                                                                                                      
bära denna mask                                 jobba natt                                                                              
men på allmän plats                           åka kollektivt                                           
har alla även rätt                                 och stå i kö                                    
bete sig på sitt sätt                              av jobbet dö                                                    
                                                                Rättvis lön och jämlikhet                                                                                                                  
                                                                är bland det bästa som vi vet 

                                                                Tyvärr faller skuggan                                                            

                                                                ofta tung över billig arbetskraft                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                när andra gör sig rika på jobb de själva 
                                                                aldrig ville haft                                                             



 

Välkommen att bli medlem    
För många är det positivt att gå i pension. Men det kan vara ett stort steg 

att lämna sina arbetskamrater och den samvaro som finns på en 

arbetsplats. Ett sätt att fortsätta träffas och umgås är att bli medlem i 

 Byggettan Vi har det ganska trivsamt i vår förening med 

möten, resor med kulturella inslag och friskvård samt studieverksamhet.             

PRO har även många aktiviteter som man kan delta i på såväl distrikts 

som riksnivå.                                                                                             

Har Du en vän som vill bli medlem i  Byggettan.                    

Anmälan görs på ett mycket enkelt sätt. Du går in på www.pro.se / 

medlem / LOGGA IN / BLI MEDLEM / medlemsansökan /// klart !                                       

Avgift 300 kr/år. Är du också medlem i annan PRO-förening då är 

avgiften 50 kr. 

Du kan även anmäla Dig genom att kontakta jorderud2@gmail.com 

                                                                                                                                                                 

Googleprobyggettan . Här finns säkert något som är 

intressant, och har Du något som du vill framföra på hemsidan så är 

du välkommen att kontakta någon av oss. 
Ordförande: Bernt Lundberg.  STHLM. Mobil:070-743 19 56. 

Lundberg.bernt@gmail.com  

Sekreterare: Inger Ki. SOLNA 076-309 93 12  ingerki@spray.se   

Kassör: Jan Erik Jorderud. ÅKERSBERGA. Mobil:070-777 09 46                              

E-post  Byggettan vill gärna ha Din Mail-adress, 

skicka den till jorderud2@gmail.com för det kan underlätta 
framtida kontakter.        
 

   Byggnads                                         

Byggettan Stockholm.                                                                                                                                         

 

http://www.pro.se/
mailto:jorderud2@gmail.com
mailto:Lundberg.bernt@gmail.com
mailto:ingerki@spray.se
http://sv.wikipedia.org/wiki/E-post


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


