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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Det här jobbar vi för
2016 har alla regioner i Byggnads för 
första gången samma mål. Tre mål 
som egentligen handlar om samma  
sak; hur det ska se ut i byggbranschen 
framöver. Målen är Organisering, 
Jämställdhet och mångfald samt 
Byggnads i politiken.

Organisering – Vi behöver bli fler  
som är medlemmar i Byggnads för 
att fortsätta vara en stark motpart till 
arbetsgivarna. Alla förtroendevalda 
och vanliga medlemmar måste vara 
delaktiga i att rekrytera sina arbets-
kamrater. 

Nu är alla medlemmar välkomna 
att anmäla sig till vår populära 
utbildning i facklig medvetenhet 
Påfarten. Ta med dina jobbarkom-
pisar och gå den, du kommer inte att 
ånga dig.

Jämställdhet och mångfald – Alla 
slags människor ska vara välkomna 
i branschen och behandlas lika. Till 
exempel ska Byggnads ha ett arbets-
sätt som leder till att fler kvinnor 
vill arbeta i byggbranschen och vara 
medlemmar i Byggnads.

Byggnads i politiken – Vi vill ha 
politiker som värnar byggandet - så 
att vi har jobb att gå till, att det finns 
lagar och regler för hur vår arbets-
miljö ska se ut för att vi inte 
ska skada oss eller dö på 
jobbet.

Vi kommer att bli 
mer synliga under 
året och våra politis-
ka frågor ska påverka 
samhällsdebatten! 

— Lasse har ordet —

Lars Holmström 
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Nu inför Stockholm stad Vita jobb-modellen, 
och Konkurrensverket har sagt ja till fackliga 
kontroller.

Vita jobb är en modell för att motverka 
svartjobb, social dumpning och dåliga 
arbetsvillkor genom att följa upp offent-
liga upphandlingar. Oseriösa aktörer 
ska inte få konkurrensfördelar genom 
att ha undermåliga anställningsvillkor. 

- Alla byggnadsarbetare vet hur det 
kan se ut på en byggarbetsplats när det 
är lägsta bud som får gälla och det inte 
finns någon kontroll över arbetsvillkor, 
löner och säkerhet. Det här är ett trygg-
hetsbesked för dem, säger Lars Holm-
ström, Byggnads Stockholm-Gotlands 
ordförande.

Stockholms stad ska införa ”Vita 
jobb-modellen”, som redan finns i 
Malmö, och Konkurrensverket har gett 
klartecken till de fackliga kontrollanter 
som ingår i modellen. 

Förutom att ställa krav på rimliga 
löner och ”kollektivavtalsliknande” 
arbetsvillkor vid upphandling hand-

lar Vita jobb om att genom kontroller 
följa upp att entreprenörerna verkligen 
lever upp till villkoren i avtalet. Det är 
där som facket kommer in i bilden, de 
fackliga kontrollanterna kommer att 

fungera som konsulter till kommunen 
för att rapportera brister.

Beskedet från Konkurrensverket kom-
mer efter att Svensk Näringsliv, SN, gjort 
en anmälan på ett ärende i Malmö förra 
året. Sverige Byggindustrier och SN 
ifrågasatte då om modellen var laglig och 
ville att frågan skulle utredas. Sveriges 
Byggindustrier gick hårt ut och tyckte 
att Byggnads inte skulle lägga sig i. 

Men i Konkurrensverkets besked är 
det tydligt att granskningen behövs och 
de till och med uppmuntrar till upp-
följning och granskning vid offentliga 
upphandlingar.

- Det är viktigt att inte människor ut-
nyttjas på svensk arbetsmarknad, säger 
Lars Holmström.

Representanter för Byggnads Stock-
holm-Gotland medverkar aktivt för att 
utforma modellen och ser fram emot att 
pilotprojekt nu ska sätta igång.

- Fördelen med fackliga kontrollan-
ter är att vi redan har god kunskap om 
arbetsrätt, arbetsvillkor och löner. Vi 
har dessutom har tillgång till alla avtal, 
säger Lars Holmström.

Konkurrensverket 
säger JA till 

Vita jobb-modellen
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— Utbildning —

Nu öppnar utbildningen i facklig medvetenhet 

Påfarten för alla medlemmar
Varför Påfarten? Svaret är att Påfarten vill ge dig bättre koll på vad facket 
gör. Du får träffa byggnadsarbetare från olika företag. Du får veta mer om 
vad din medlemsavgift går till och varför. Vi diskuterar dina rättigheter 
och skyldigheter - och dina förmåner. 

Målet är att du går härifrån som en medveten medlem. Vår grundtanke är densam-
ma som när Byggnads startade 1889; Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi 
stolta. Tillsammans är vi trygga. Om vi efter en dag lyckas förmedla detta till dig så 
har vi kommit en bra bit på vägen. Facket behövs idag mer än någonsin - framtiden 
är du själv med och bestämmer! 

Tidigare var denna utbildning bara för förtroendevalda - nu är alla medlemmar 
välkomna att gå den, med reservation för att det kan bli fullbokat.

Datum för Påfarten under våren: den 15 februari, 14 mars, 22 mars (på Gotland), 
11 april, 2 maj, 30 maj.          

Anmäl dig till Anki Nordlander,  studier                    
   e-post 01studier@byggnads.se   tel 010-601 11 76.

Kurs  
pop polsku 
– Facklig introduktion 

på polska

Witaj!
Zapraszamy na kurs ktory bedzie  
prowadzony w jezyku polskim!

Na kursie otrzymasz podstawowe 
informacje o:

a) Jaka funkcje i role maja zwiazki 
zawodowe. 

b) Jak dziala system pracy w branzy 
budowlanej.

c) Jakie masz prawa i obowiazki jako 
zatrudniony.

d) Jaki system placowy obowiazuje w 
Szwecji. 

e) Jakie przywileje masz jako czlonek 
zwiazkow zawodowych. 

f) Jaki pakiet ubezpieczeniowy i 
emerytalny posiadasz jak firma posiada 
umowe zwiazkowa. 

Chec udzialu w kursie zglos na  
01studier@byggnads.se 
podajac Imie Nazwisko wraz z  
personalnym numerem. 

OBS Kurs odbedzie sie 2016-04-04.

                                   
Läs för mig, pappa!

Förmågan att bruka orden och språket betyder allt mer i dagens och fram-
tidens samhälle. Att förstå vad andra säger och skriver är nödvändigt. 

Att själv kunna ge ord åt sina tankar och känslor i tal och skrift är en färdighet 
som varje människa behöver för att försvara sina rättigheter på arbetsplatsen och 
i samhället.   

Sedan slutet av 1990-talet driver ABF tillsammans med fackföreningsrörelsen 
projektet Läs för mig, pappa! Syftet är att stimulera män inom LO-kollektivet att 
läsa för sina barn och i förlängningen även läsa mer själva. Projektet vänder sig 
till pappor/styvpappor som har barn i åldern 0-10 år. Först till kvarn gäller!

Kursdatum den 23 mars, 
OBS! Sista anmälan 15 februari .
Kursdatum 13 oktober,  
sista anmälan 5 september.

Anmäl dig till Anki Nordlander 
Byggnads Stockholm-Gotlands studier  
e-post 01studier@byggnads.se
tel 010-601 11 76



Sidan 3      Helt enkelt – från Byggnads Stockholm-Gotland       nr 1, 2016 Helt enkelt – från Byggnads Stockholm-Gotland       nr 1, 2016       sidan 3

Asbestfaran 
återkommer
– kräv provtagning!

På 1980-talet duggade larmen tätt 
om asbest. Många var de byggnads-
arbetare som drabbades av den död-
liga metallen. Sedan dess har det 
varit relativt tyst om asbestfaran. 
Men nu är det dags igen. 

Den här gången handlar det om asbest 
i fönsterkitt. Kräv att arbetsgivaren tar 
prover och att du får se resultaten av 
provtagningen!

I nästa nummer av medlemstidningen 
Byggettan kan du läsa mer om faran 
med asbest i fönsterkitt. 

Har du frågor om asbest i fönsterkitt, 
kontakta Johnny Daveman, 
tel 010- 601 11 42
e-post johnny.daveman@byggnads.se

Du kan också komma hit om du vill 
ha svar på frågor och funderingar när 
du läser studiematerialet och ska göra 
uppdragen som ingår i ditt yrkesval. 

Tänk på att distansutbildningen 
har en giltighetstid och är en del i din 
utbildning till byggnadsarbetare med 
yrkesbevis. 

Ingen bindande föranmälan behövs 
för att komma - men meddela gärna 
oss om du tänker komma, för vår 
planering. Tänk på att ta med dig ditt 
studiematerial. 

— Lärlingar —

— Arbetsmiljö —

Har du koll 
på dina  
papper?

Kräv ett  
anställningsavtal

Du ska få ett anställningsavtal när 
du tar en anställning - det är vik-
tigt. En muntlig överenskommelse 
är inte tillräcklig, utan det ska vara 
ett skriftligt bevis. Avtalet reglerar 
främst arbetstid, lön och eventuellt 
andra ersättningar, vilken anställ-
ningsform som gäller samt när en 
eventuell visstidsanställning börjar 
och upphör.

Spara löne-  
specifikationer

Det är också viktigt att du får lönespe-
cifikationer av din arbetsgivare. Löne-
specifikationerna är ett bevis för hur 
mycket du har fått i lön och behövs 
om du hamnar i en tvist. Lönespeci-
fikationerna behöver sparas i flera 
år och kan användas för att räkna ut 
semesterersättning och slutlön, eller 
till a-kassan eller skattemyndigheten 
om något blivit fel. Spara ner löne-
specarna på ett usb-minne så att du 
har dem kvar även om du byter dator.

Håll koll på  
arbetade timmar

Skriv upp detaljerad information om 
hur mycket du har jobbat och var du 
jobbat. Det är mycket viktig informa-
tion om lönespecifikationer saknas 
och en tvist uppstår med arbetsgiva-
ren. Anteckningarna kan, tillsam-
mans med kontoutdrag, användas 
som alternativ till lönespecifika-
tioner - om du inte fått sådana.

— Din anställning —

Välkommen till studieverkstan! 

Tid och datum onsdagar kl 15.00–18.00 
(lokalen öppnas kl 14.30)
13 januari, 27 januari, 10 februari, 2 mars, 
16 mars, 30 mars, 13, april, 27 april, 11 maj.

Plats Solna Folkets Hus, Skytteholms-
vägen 2, Solna 

Kontaktperson Jenny Starkenberg, 
e-post 01larling@byggnads.se 
tel 010-601 10 08 

Medlemsavgift 
1 januari 2016
Medlemsavgiften till Byggnads 
Stockholm-Gotland är inkomstrelate-
rad, den baseras på din månadsinkomst 
före skatt. 

Grundavgiften till Byggnads a-kassa 
är 121 kr och betalas utöver medlems-
avgiften till Byggnads. Går du i gymna-
siet är det gratis att vara medlem.  

 Månadslön Timlön  Medlems-
 kr  kr               avgift kr/mån 

     32 700– 188–          543
24 800–32 699 143–187          487
22 500–24 799 129–142          447
20 300–22 499 117–128          409
18 000–20 299 103–116          370
16 900–17 999   97–102          243
  9 100–16 899   52–96          243
           0–9 099     0–51            49

— Medlemsfrågor —

Studieverkstan 
- vi hjälper dig att komma igång

Välkommen till studieverkstan om du behöver hjälp med att komma 
igång med din fackteoretiska distansutbildning genom Byn/Hermods. 
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25  Solna

— Byggnadsarbetarkören —

Sången har tystnat hos 
Byggnadsarbetarkören

Byggnadsarbetarkören har sjungit 
sina arbetarsånger på första maj, olika 
evenemang och begravningar. De har 
sjungit runt om i Europa och traditions-
enligt har de varje år inlett årsmötet på 
Stockholm-Gotlands fullmäktige. 

Manskören har funnits sedan 1933 när 
Parkettläggarnas sångkör, Snickarkören 
och Timmermanskören slogs ihop och 
bildade Byggnadsträarbetarkören - som 
senare blev Byggnadsarbetarkören.

Det berättas att Byggnadsarbetar-
kören sjöng vid invigningen av FN-
skrapan i New York på 1970-talet. För 
att hedra arbetarna som byggt huset 
sägs det att man skickade ut en inbju-
dan till byggnadsarbetarkörer i hela 
världen - och att ”vår” kör var de enda 
som svarade. Så kom det sig att Bygg-

nadsarbetarkören från Stockholm fick 
åka till New York med det hedersamma 
uppdraget att sjunga vid invigningen av 
FN-huset. 

Kören har en väldig hög medelålder 
- den äldsta som fortfarande sjunger är 
93 år. Man har haft svårt att få in nya 
körmedlemmar och de som är aktiva 
har blivit för få, därför tvingas man nu  
lägga ner kören.

- Tyvärr är manskör som kultur-
aktivitet inte så hett nu för tiden. Och 
att dessutom stå rakt upp och ner och 
sjunga arbetarsånger, det är det inte så 
många yngre som vill. Men det är en 
gammal fin tradition som nu försvinner, 
säger Robert Belving, körsångare, sty-
relseledamot i kören och ombudsman 
på Byggnads Stockholm-Gotland.

Manskören med byggnadsarbetare har funnits i över 80 år. 
Men på grund av många dödsfall under året, medlemmarnas 
höga ålder och för dålig återväxt lägger Byggnadsarbetar- 
kören ned sin verksamhet. 

I sin krafts dagar hade Byggnadsarbetarkören många medlemmar,  
nu lägger de ner verksamheten på grund av för få deltagare.

Hyr en stuga 
i Lofsdalen 

Kontakta Solna Folkets Hus  
tel 010-601 16 00  

bokning@solnafolketshus.se

— Semester —

— Konkurser —

Organisations-  Konkurs- Namn
nummer datum          på företaget

556093-1296 151023 Anok Bygg AB 
556859-3056 151217 D&R Bygg AB 
556348-6967 151222 Dahlqvist Schakt & Tran- 
    sport AB 
556707-9560 151005 Dan Björk Plåtslageri AB 
556373-5488 151026 Drottninggatans Bygg AB 
556570-6172 151126 FIMA Bygg & Plattsättn AB 
556932-8510 151222 Intercon AB 
556721-7749 151009 Jörgen Lidström bygg &   
    fastighetsservice AB 
556764-4645 151120 Kmita Bygg AB 
556891-2363 151028 Majoni Bemanning 
969762-3941 151015 Martin Fahlén Partner   
    Gruppen KB 
700518-0497 151103 Michael Jansson  
    (Spolarn ś Byggservice)
556690-8447 151118 Nivano AB 
556229-5401 151027 NN-Bolagen AB 
556644-2199 151019 Nordisk Borrsystem AB 
556972-0849 151020 Pernor Gruppen AB 
556338-3461 151215 SOL Sweden AB 
556805-4653 151021 Stuvsta Bygg AB 
556924-1622 151123 SVEMUS Mur, Puts och   
    Kakel Bygg AB 
556720-9282 151013 Svenska Kvalitets Ställ-  
    ningar AB 
556566-7044 151105 T. Jansson Golvservice AB 
556662-6627 151214 WIS Entreprenad AB 
556854-4364 151006 Värmdö Våtrum AB 
556859-2116 151124 Väsby Markentrepr AB 

Företag i konkurs
Följande företag har gått i konkurs  
under kvartal 4 2015. 


