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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Arbetarnas dag
Den 1 maj samlas vi i Humlegården 
kl 13.oo. Demonstrationståget lämnar 
sedan Humlegården kl 14.00. Se nu till 
att ta med familj och vänner och gör 
det här till den högtidsdag för arbetar-
rörelsen som det ska vara! 

I år kommer Byggettans del av tåget 
att uppmärksamma arbetsmiljön och 
hedra de byggnadsarbetare som varje 
år tyvärr går bort  när de utövar sin 
profession. Vi kommer att bära en lik-
kista som symbol för att Arbetsmiljö-
verket nästan gått i graven - men också 
för våra omkomna bröder. Till deras 
minne kommer vi även bära sorgband.

Den första förstamajdemonstratio-
nen i Stockholm 1890 samlade omkring 
20 000 personer i tåget. På Gärdet var 
det inte mindre än 50 000 som lyssnade 
på talarna; socialisterna Hjalmar Bran-
ting, Hinke Bergegren, August Palm, R 
Hansen, P M Landin och K J Karlsson.

”I följd av ett beslut, enhälligt fattat 
på den internationella arbetarkon-
gress, som förlidet år hölls i Paris, ha vi 
idag, den 1 maj 1890, i likhet med hela 
Europas och Amerikas klassmedvetna 
proletariat, samlats till en världsde-
monstration för lagstadgad 8-timmars 
arbetsdag.”

Idag har vi lagstadgad 8-timmars 
arbetsdag - men tyvärr är det än idag 
långt ifrån alla i Sverige som har rättig-
heten fullt ut. Utsta-
tionerad arbetskraft 
i Sverige från länder 
som Polen, Lettland 
och Litauen jobbar inte 
sällan 10-12 timmar 
om dagen, sex 
dagar i veckan. 

Vi ses på 
första maj! Christian Bengtzelius,

Byggettans ordförande

— Christian har ordet — Konflikten för kran- och 
maskinförare blåstes av

Dagen innan konflikten skulle börja 
accepterade Byggnads och Maskin-
entreprenörerna det bud medlarna 
lämnat och kom därmed överens om ett 
nytt Entreprenadmaskinavtal.

– Jag är väldigt glad att vi har kommit 
fram till ett nytt avtal och att vi därmed 
slipper vidta stridsåtgärder. Genom det 
nya avtalet tillgodoses de krav vi hade 
ställt på konkurrensneutralitet mellan 
Byggnads avtal med Maskinentrepre-
nörerna och Sveriges Byggindustrier. 
Nu har vi fått ett bra och modernt avtal 
för våra medlemmar som omfattas 
av Entreprenadmaskinavtalet, säger 
Torbjörn Johansson, Byggnads avtals-
sekreterare.

Avtalet i korthet
– Utgående lön höjs med 2,65 kr/

timme fr o m den 1 april 2011.
– Byggnads har lyckats uppnå 

eftersträvad konkurrensneutralitet 
för sina medlemmar på Entrepre-
nadmaskinavtalet. Medlemmarna 
har fått samma regler som i Bygg-
avtalet avseende lön till maskin-
förare som kör på prestationslöne-
arbetsplatser.

– Semesterersättningen kvarstår. 
– Ytterligare 2 timmars arbets-

tidsförkortning. 
– Ett moderniserat Entreprenad-

maskinavtal i samma anda som 
Byggavtalet.

Byggnads och Maskinentreprenörerna har accepterat med-
larnas bud och konflikten som skulle dragit igång den 12 april 
blåstes av.
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— Personalnytt —

Dennis Rydberg 
är utsedd till löne-

ansvarig på Bygget-
tan. Dennis ansvarar 
för alla frågor som 
gäller prestations- och 

tidlöner. 

— Representantskapets årsmöte —

På Byggettans representantskaps årsmöte den 24 mars  blev avdel-
ningsstyrelsen omvald, med Christian Bengtzelius som ordförande. 

Barbro Engman, ordförande för Hyresgästföreningen, var ordförande för Byggettans 
årsmöte. Johan Lindholm, Byggettans tidigare ordförande, blev avtackad. I sitt tack-
tal nämnde Johan alla lärlingar som inte har någon praktikplats och uppmanade 
åhörarna att hjälpa till med att ta emot lärlingar. 

Representantskapet beslutade att fastigheten på Gotland, kvarteret Tunnbin-
daren, ska säljas på grund av personalminskning på Gotlandskontoret och att de 
numera sitter i andra lokaler.

Ingemar Göransson, författare till Kollektivavtalet – det fackliga löftet, var gäst på 
mötet och inledde med att fråga varför fackföreningsrörelsen håller på med politik.

- Den fackliga makten vilar på de lagar riksdagen fattar – därför är det viktigt med 
ett bra fackligt/politisk samarbete, menade Ingemar Göransson.

Byggettans styrelse, främre raden: Robert Belving, Gunnar Palmberg, 
Christian Bengtzelius, Jonte Söderström och Tomas Johansson.
Bakre raden: Jonatan Sundelin, Roger Johansson, Per-Uno Ljung, 
Stefan Slottensjö, Kjell Lindström och Tommy Andersson.

Marléne Lindholm 
säger att det skett en 
liten ökning av antalet 
konkurser i Byggettans 
avtalsområde jämfört med 
förra året. Kvartal 1 2011 var det 48 
konkurser och kvartal 1 2010 var det 37.

        Företag i konkurs
 556698-8514 ABJA Bygg & Entreprenad AB       110324      
 556461-5283 ABNOSAK Oljesan. & Arbetskons. AB 110131      
 969735-6898 Allinex KB                       110301       
 556676-8262 Bygg & Montage i Väsby AB          110314      
 556749-1583 Byggbolagen i Kungens Kurva AB     110211      
 556740-4271 Byggentreprenaden i Älvsjö AB 110323      
 556731-6871 C M I Golf AB                    110204      
 556711-0746 Dakota Bygg AB                   110325      
 556646-3443 Desab-Gruppen AB                 110325      
 556755-7565 Endurohus Betong AB              110314      
 556199-3337 Fellman Bygg & Glaskonslut AB 110314
   fb. Fellman Glas & Metall AB               
 556770-4043 Grävling Bygg i Södertälje AB    110203      
 556126-1776 Höfa Rör AB                      110317
 556537-5564 Jan Fältgård Byggteknik AB  110314
   fb. Bröderna Fältgård AB                  
 630826-2309 Jessica Nunez Allendes med ftg 110315
   Jessicas Städ & Bygg                   
 556663-8259 Jurve Bygg AB                    110321      
 556504-0143 Lenerhards rivn. & tillbyggnadsgr. 110308
   fb. Lenerhard`s Rotgrupp AB                
 556724-4933 Lennartsson Entr AB, Karl Anders 110203      
 720809-0477 Michael Andersson Landin med ftg  110322
   M-A Akustik Montage                    
 556587-4137 Midgård Bygg IT AB               110301      
 556720-3830 Montagegruppen 2007 AB           110202      
 556687-2809 Mälardalens Glas Montage AB 110222
 556779-5637 Nybe Bygg AB                     110314      
 556320-4477 OT Borr och Såg AB               110207      
 556502-5482 Promont AB 110207
 556776-0565 R1 Entreprenad AB                110308      
 556061-4793 Roos AB rörledningsf:a Torsten   110311      
 556737-0993 Slit och Dra AB                  110211      
 556566-5261 Spindek Vårdpool AB              110321      
 556476-0907 Sthlms Rörjour AB                110311      
 556355-6009 TC’s Gräv & Markservice AB 110214
   fb. Roger Carlqvists Husvagnsservice  
 556679-2312 VP Stockholm AB                  110310      
 556768-0573 VRG Bygg & Rivservice AB         110204     

— Konkurser —

Medelförtjänsten för första 
kvartalet blev 196,80 kr. 
Det berättar Dennis Rydberg, 
löneansvarig på Byggettan. 

Byggettan har stämt av 
1 135 556 timmar och haft 394 
avstämningar. Fördelat på lö-
neformerna 218 pu-ackord, 142 
blandackord och 34 rena ack-
ord. Samma period föregående 
år gjordes 345 avstämningar på  
1 018 998 timmar, och medelför-
tjänsten var 191,55 kr.

— Löner — 
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Visst har ni plats för en lärling!
 

Just nu saknar ca 7 000 byggelever i hela landet ett företag att utveckla sina 
färdigheter i, av dem finns ungefär 100 i Stockholm. Men i juni, efter skol-
avslutningen, blir det ca 1 000 byggelever som behöver en lärlingsanställning 
i Stockholmsområdet. Detta är ett nytt problem som kommer att bli ett över-
gripande branschproblem - om vi inte agerar tillsammans nu.

Vi på Byggettan är oroliga för att de elever som går ut yrkesgymnasium nu i 
vår får svårt att hitta lärlingsanställningar i företagen.

Du som läser det här kan göra en viktig insats för dessa ungdomar. Väck frågan 
på din arbetsplats eller presentera den för företagsledningen - visst finns det 
utrymme för en eller flera lärlingsanställningar hos er?

Du som vill göra en extra insats för dessa ungdomar kan erbjuda dig att bli 
handledare för en lärling. Dina erfarenheter och kunskap hjälper dem till en 
bra framtid!

Du når våra lärlingsansvariga genom Byggettans växel 08-734 65 00, 
fråga efter Krister Strömberg, byggyrken, 
Anders Andersson, vvs-yrken 
eller Margareta Fäldt, 
lärlingsadministration.

— Lärlingar —

Fritids- och olycksfalls-
försäkring

Lars Jonsson är en av 
Byggettans försäk-
ringsinformatörer. 
Han är stolt över sitt 
uppdrag och mycket 

kunnig på sitt område. 
Lasse vill ta tillfället i akt 

och berätta om att alla som är 
medlemmar i Byggnads har en fritids- och 
olycksfallsförsäkring (Medlemsolycksfall 
-Fritid). Och den gäller verkligen för alla 
medlemmar – de i produktionen likväl 
som pensionärer och gymnasieelever. 

Alla försäkringsfall måste anmälas för 
att få ersättning. Om det skulle hända dig 
en olycka och du inte själv kan anmäla, 
kan din partner eller närstående ta 
kontakt med en försäkringsinformatör, 

— Försäkringar —
hör efter på företaget om det finns någon. 
Annars kan de ringa till Byggettan För-
säkringar för att få hjälp, ring Byggettans 
växel 08-734 65 00.

Du är även försäkrad om en olycka 
leder till att du behöver uppsöka sjukhus. 
Ring då en försäkringsinformatör, Byg-
gettans Försäkringar eller direkt till 
Folksams växel 077-196 09 60. 

De betalar ut ett schablonbelopp som 
ska täcka för utlägg. Man kan även gå 
tillbaka i tiden, upp till tre år bakåt, och få 
ersättning för gamla olycksfall på fritiden. 
Och om du senare får några men, är det 
bra att olyckan finns noterad hos Folksam. 

Försäkringen kan också ge ersättning 
för kvarstående men, i vissa fall ärr, och 
vid sjukhusvistelse i upp till 180 dagar. 
Skulle det värsta hända och ett dödsfall 
inträffar, utbetalas ett så kallat dödsfalls-
belopp.

Utbildning MB-ledamot
Hugo Carlsson, Bygg-
ettans MB-ansvarige, 
vill uppmana alla MB-
ledamöter att se över 
vilken utbildning du har 
för uppdraget som MB-
ledamot. 

MB-överenskommelse
Byggettan har tecknat lokal överens-
kommelse om medbestämmande med 
Hyrex AB.

Nytt om studier
- från Jenny och Roland
Tiden börjar rinna ut för att anmäla sig 
till Försäkringskursen den 18 maj. Sista 
dagen för anmälan är 26 april.

Anmälan till kursen Ackord och avtal 
VVS, steg 1 den 5-7 september och steg 2 
den 18-19 oktober, pågår och det finns 
ett fåtal platser kvar. Först till kvarn... 

Missa inte succékursen Påfarten. Det 
finns fortfarande två tillfällen att gå den 
före sommaren den 11 maj och 8 juni. 

Tänk på att själv kontakta Bygget-
tan Studier om du inte blivit kallad till 
någon kurs inom 6 månader, efter att du 
blivit utsedd till facklig förtroendeman.

Gå in på www.fackligutbildning.se 
för mer information 

 - där gör du även din anmälan.
Du kan också anmäla dig 

direkt hos Byggettan Studier, 
studier.byggettan@byggnads.se
Jenny Starkenberg 08-734 65 45 

eller Roland Ahl 08-734 65 73.

— Studier —

— Medbestämmande —
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Byggettan
Box 1288
171 25  Solna

Har du rätt medlemsavgift? 
Vid årsskiftet infördes ett nytt avgiftssystem som grundar sig på inkomst.

Tjänar du mindre än 29 001 kr/månad eller 167 kr/tim så ska du inte betala 
högsta avgiften på 781 kr/månad, men om du inte anmält vad du tjänar klassas 
du där. Därför är det viktigt att du registrerar din lön på www.byggnads.se, 
logga in med användarnamn (=personnr) och lösenord (=medlemsnr). 

Det går även bra att ringa Byggettan 08-734 65 00, välj medlemskap & avgifter, 
eller mejla byggettan@byggnads.se så kommer du i kontakt med 

— Medlemsservice —

Svets- och 
lödningsrök
Använd foldern om 
svetsrök, där står det 
hur man ska skydda sig, 
och sina kamrater som arbetar i närom-
rådet, vid svetsning och lödning. 
Uppmaningen är till alla skyddsombud 
och kommer från Tomas Kullberg, 
arbetsmiljöansvarig på Byggettan.

Byggnads skyddsombud har haft en 
drive i hela landet om hur det ser ut med 
personlig skyddsutrustning när man 
svetsar eller löder ute på arbetsplat-
serna.Det framkom att det på många 
ställen saknas friskluftsmaskare och 
rökätare. Det finns även en viss okun-
skap om vad gaserna innehåller och hur 
skadliga de är.

- Jag hoppas att företagen blir bättre 
på att se till att det finns en rökätare el-
ler god ventilation innan man startar ett 
arbete, och att de som svetsar använ-
der en tryckmatad skyddsmask, säger 
Tomas Kullberg. 

 — Arbetsmiljö —

Tävling
Värva dina kompisar
Trisslotterna är nu på väg ut till de som värvat nya med-
lemmar.  Totalt är det 17 medlemmar som värvat minst en 
ny medlem (som också betalat medlemsavgiften) under 
första kvartalet. 

Vill du ha fler värvarblanketter - hör av dig till Byggettan 
08-734 65 00, välj medlemskap & avgifter.

Den 15 mars var Byggettans samtliga 
ombudsmän ute på arbetsplatsbesök. 
Det var en så kallad vit dag, då besöker 
facket sådana arbetsplatser som sällan 
får besök annars. 

Temat var personalutrymmen samt 
medlemsrekrytering. Vi tittade även 
på vilka underentreprenörer som var 
upphandlade på arbetsplatsen, för att 
kontrollera att företagen var avtalsbundna 
och anmälda enligt MBL 38-40 §. Besöken 
var uppskattade och på flera arbetsplatser 
blev det bra diskussioner om avtalens 

innehåll och andra aktuella frågor. Sex nya 
medlemmar rekryterades. 

På flera arbetsplatser förekom missupp-
fattningar om avtalens regler och tillämp-
ning, vilket företagen rättade till efter att vi 
kontaktat dem.

- Personalutrymmena var som regel bra, 
men några behövde kompletteras för att bli 
acceptabla och två var så undermåliga att 
vi behövde överväga ett skyddsombuds-
stopp, säger Roger Johansson, avtalsansva-
rig på Byggettan,

Arbetsgivare som ertappades med att 

upplåta källarutrym-
men - där man behövde 
hänga upp sina tillhörig-
heter och lunchpaket för 
att råttorna inte skulle frossa 
- var snabba att ändra sitt upplägg efter 
besöket, för att undvika skyddsombuds-
stopp och medias intresse.

- Om ni ser något liknande, kontakta vår 
jourombudsman 08-734 65 35. Tänk även 
på att använda omklädningsrum och du-
schar så att arbetsgivarna inte kan säga att 
personalutrymmen inte längre efterfrågas.

— Arbetsplatsbesök —

Alla nya 
medlemmar är 

välkomna att hämta 
sitt medlemspaket på 

Byggettan i Solna 
eller i Visby.

 Fakta om tävlingen
Tävlingen gäller under tiden 2011-01-01 – 11-30. Alla medlemmar som värvar en ny medlem 
får en trisslott, villkoret är att den nya medlemmen också betalat medlemsavgiften. Den som 
värvat flest medlemmar vinner första priset, resa för två till New York. Vinster utdelas också 
till andra- och tredjepristagarna. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinnarna kommer 
att koras på representantskapets möte den 8 december 2011. 

De flesta personalutrymmen är bra - några riktigt usla

Evy Sätermark, 
Anita Åström eller 
Josefin Hagelin på 
Medlemsservice.


