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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!Helt enkelt– från Byggnads Stockholm-Gotland

Tänk om alla  
värvar en ny 
medlem var
I höst drar vi igång med en ny 
avtalsrörelse. Återigen kommer vi att 
ta fighten om din lön, din arbetsmiljö 
och dina anställningsförhållanden.

För att vara en stark motpart till ar-
betsgivarna behöver vi vara många 
medlemmar. Hjälp till att värva dina 
arbetskamrater som ännu inte blivit 
medlemmar i facket. Fråga dem 
om de är medlemmar. Om de inte 
är det, visa hur man gör för att bli 
det – genom att anmäla sig direkt på 
hemsidan Byggnads.se/Bli medlem. 
Där finns också argument för varför 
man ska bli medlem i Byggnads.

Ju fler vi är desto större krav kan vi 
ställa på arbetsgivarna, på allt från 
löneformer till arbetsmiljö. Vecka 43 
satsar vi på att kartlägga i vilken 
omfattning asbest, damm och ke-
miska hälsorisker förekommer i vår 
arbetsmiljö. Vilka ämnen utsätts du 
för när miljonprogramsområden re-
noveras eller rivs? Har du tillräckliga 
kunskaper om hur du skyddar dig?

Tänk vad starka vi skulle 
bli i avtalsrörelsen om 
vi alla hjälper till och 
värvar medlemmar. 
Vad sägs om att 
försöka värva en ny 
medlem var?

— Lasse har ordet —

Lars Holmström 
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

För att få en säker arbetsmiljö när en del 
av miljonprogrammen renoveras eller 
rivs måste vi undersöka vilka risker 
som finns. Det gör vi under vecka 43.

Några vanliga farliga ämnen är as-
best, kvartsdamm och hårdplaster. Det 
kan också förekomma farliga kemika-
lier i färg, fogmassa, isolering, våtrums-
produkter, betongprodukter med mera. 
Det är viktigt att du som jobbar med 
dessa använder skyddsutrustning och 
läser varuinformationsbladen.

Arbetsgivaren ska se till att alla som 
jobbar med asbest, kvarts eller farliga 
ämnen har tillräckliga kunskaper om 

hur man skyddar sig mot hälsoriskerna. 
Det är arbetsgivarens riskbedömningar 
som avgör hur hanteringen ska ske för 
att vara säker. 

Under arbetsmiljöveckan är våra 
skyddsombud viktiga personer. De 
kommer att göra skyddsronder på 
arbetsplatserna, för att vi ska kunna 
kartlägga vilka risker som finns. Alla 
skyddsombud kommer att få separat 
information om hur detta ska gå till.

Gå gärna in på webben under 
Byggnads.se/Mina sidor och se att din 
mejladress är aktuell, för att inte missa 
någon information.

Under vecka 43, den 24-28 oktober, gör Byggnads en stor 
arbetsmiljösatsning för att kartlägga asbest, dammexpo-
neringar och kemiska hälsorisker. 

Stor satsning 
på arbetsmiljön
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Illustration Gunna Grahs

— Läs för mej, pappa! —

Detta ingår i Läs för mej, pappa!

V En heldag den 13 oktober med författaren Mats Berg- 
 gren och en barnboksbibliotekarie som berättar om  
 och lär ut om barns språkutveckling, läsförmåga   
 och vilka böcker som passar barn i olika åldrar. 

V Ett studiebesök på Stadsbiblioteket.

V Ett bokpaket som innehåller en vuxenbok och en    
 barnbok per barn. 

V Du får ett skattefritt stipendium. 

V Lunch och fika serveras under dagen.

V Chansen att öppna dörren till en ny värld för dina   
 barn – och kanske för dig själv också!

 

Anmäl dig till 
Läs för mej, pappa! 

 
Vi ses den 13 oktober i ABF-huset
– alla som är pappa, bonuspappa, 
farfar, morfar etc med barn i åldern  
0–12 år är välkomna. 

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

För många barn är pappor som läser den enda manliga 
förebilden som visar att berättelser, böcker och läsning 
också hör till männens värld. Det är viktigt att läsa 
för barn, för att stimulera deras egen läsning. 
     Anmäl dig till vår pappaträff i ABF-huset den  
13 oktober du kommer att få massor med bra tips 
på hur du kan komma igång att läsa för dina barn.

Öppna dörren till en ny värld för dina barn

”Barn gör som vi gör och inte som vi säger”
”En pappa jag minns från Läs för mej, pappa! kom fram efteråt och tog i hand. Han 
hade rakat huvud, ring i örat och var i trettioårsåldern. Sa att han hade en sjuårig 
dotter som han aldrig hade läst för, men ikväll skulle han göra det för första 
gången. 

Sedan skulle han börja läsa böcker för egen del också så att hon såg det. För 
han insåg att en dag skulle hon välja en man och då skulle hon antagligen leta ef-
ter en man som påminde om honom och då ville han att hon skulle få tag i någon 
som hade något innanför pannbenet. 

Till saken hör att jag hade berättat en liten historia om min dotter, och om hur 
barn gör som vi gör och inte som vi säger. Den här killen berättade också att han 
tränade fotbollspojkar och han skulle banne mig se till att de fick klart för sig att 
de måste börja läsa böcker.” 

Berättat av Torgny Karnstedt,
en av författarna som medverkat i Läs för mej, pappa!
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— Utbildning —

Hemsidan klar – läs mer och anmäl dig på webben
Nu är vår hemsida uppdaterad och klar och du kan läsa mer om alla våra utbildningar på www.byggnads/
stockholm-gotland klicka på Medlem/Utbildning. Anmälan gör du direkt på webben, eller mejla till 
Anki Nordlander: 01studier@byggnads.se    tel 010-601 11 76.

UTBILDNING
– hösten 2016

UTBILDNING
PÅ GOTLAND

Hösten 2016

UTBILDNING
– hösten 2016

UTBILDNING
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UTBILDNING
– hösten 2016
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Hösten 2016

UTBILDNING
PÅ GOTLAND

Hösten 2016

Miembro del sindicato, es un curso que ofrece la Fede-
ración Unida de Sindicatos de los Trabajadores (LO). En 
este curso se entregan conocimientos básicos del porque 
de la necesidad de la organización sindical.

Durante tres dias (24 horas) se abordarán temas como: 
El convenio colectivo, el modelo de trabajo sueco, leyes, 
convenios, ambiente laboral, seguros y demás temas 
relacionados.

Durante el último dia del curso, asistirá un represen-
tante de tu sindicato y tendrás la oportunidad de familia-
rizarte aún mas con tu gremio.

Este curso se dictará en castellano en Estocolmo 
entre los dias 7 a 9 de Noviembre.

Solicita tu participación en el curso enviando tu nombre, 
numero personal, numero de telefono a travez de un correo 
electronico a 01studier@byggnads.se

Recuerda que debes notificar a tu empleador, mínimo dos 
semanas antes, que participaras en un curso.

Si tu empleador te descuenta los días que participas en el 
curso, puedes recibir un estipendio de 108 coronas por hora 
que estan libres de impuestos. 

Tus consultas en sueco las puedes hacer a 
ann-christine.nordlander@byggnads.se 
o llamando al numero 010-601 11 76.

Curso Miembro del sindicato – Medlem i facket för spansktalande

Om facket – för dig som är under 30

Detta är en kurs för dig som är ung, den första av de tvär-
fackliga ungdomskurserna i LO ungs utbildningspaket. 
Läs mer på www.byggnads.se/stockholm-gotland.

Stockholm: 10-11 oktober

Medlem i facket
Grundläggande medlemsutbildning, på tre dagar, tillsammans med 
andra fackförbund. Läs mer på www.byggnads.se/stockholm-gotland. 

Stockholm: 12-14 september,26-28 september, 10-12 oktober                                
Södertälje: 19-21 september, 24-26 oktober                                
Märsta: 17-19 oktober                                        

Våra försäkringar 

Vi går lättsamt går igenom vilka försäkringar du 
har genom din anställning och ditt medlemskap.
Läs mer på www.byggnads.se/stockholm-
gotland.

Solna: 10 oktober
Visby: 12 september

Facklig introduktion 
Facklig introduktion är det allra första steget i den fack-
liga utbildningsstegen. Läs mer på www.byggnads.se/
stockholm-gotland. 

Järfälla: 6 oktober   
Stockholm: 10 oktober                  
Haninge: 27 oktober
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25  Solna

— Möten —

Medlemsmöte 
Nordost

Plats  Scandic Upplands Väsby, Hotellv. 1

Tid  Tisdagen den 6 september kl 17.30 
 Förtäring från kl 16.30

Tema Attraktiv byggbransch, nomineringar till  
 avtalsrådet

Handen

Plats  Vegabaren, Haninge

Tid  Tisdagen den 6 september kl 17.00 
 Förtäring från kl 16.30

Tema Byggnads i politiken, nomineringar till  
 avtalsrådet

Johanneshov

Plats  Boo Folkets Hus, Orminge Centrum

Tid  Tisdagen den 6 september kl 17.00 
 Förtäring serveras

Tema Ackordsinformation, LO-kongressrapport,  
 nomineringar till avtalsrådet

Huddinge

Plats  ABF Huddinge

Tid  Tisdagen den 6 september kl 17.30  
 Förtäring från kl 17.00

Tema Nomineringar till avtalsrådet

Nacka

Plats  Scandic hotel, Bromma

Tid  Tisdagen den 6 september kl 17.00 
 Förtäring serveras

Tema Nomineringar till avtalsrådet

Plats  Södertälje Stadshus

Tid  Tisdagen den 6 september kl 17.30 
 Förtäring serveras 17.00

Tema Bostadsbyggandet i Södertälje

Gäst  Håkan Buller, ordförande, 
 Stadsbyggnadsnämnden Södertälje 
  

Stockholm

Plats  Hägerstensåsens Medborgarhus

Tid  Tisdagen den 6 september kl 17.00  
 Förtäring serveras 

Tema Jämställdhet och mångfald, nomineringar till  
 avtalsrådet

Gäst  Maria Andersson, generalsekreterare för RFSU

Gotland

Södertälje

Plats  Farsta Gård

Tid  Tisdagen den 6 september kl 18.00 
 Förtäring från kl 17.00 

Tema Kvinnor i byggbranschen, nomineringar till  
 avtalsrådet

Gäst  Emmelie Renlund, Näta, pratar om kvinnor i  
 byggbranschen

Nordväst

Plats  Järnet (gamla ICA-lagret)

Tid  Tisdagen den 6 september kl 18.00 
 Förtäring serveras

Tema Försäkringar, nomineringar till avtalsrådet

Gäst  Bruno Macchiavello, försäkringsinformatör 
 Folksam

Webb: byggnads.se/stockholm-gotland 
Facebook: Byggnads Stockholm-Gotland
E-post: stockholm-gotland@byggnads.se 

Tel: o10-601 10 08

Träffa ombudsmän och andra medlemmar. Var med och påverka i Byggnads.
Välkommen på möte i din krets tisdagen den 6 september!


