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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Dödsolyckorna 
måste upphöra nu

Jag fick nyligen en fråga av en 
journalist om hur jag känner mig. 
Frågan ställdes för att två dödsolyckor 
skett sedan den första maj. Då tågade 
vi i demonstrationståget under temat 
arbetsmiljö, eftersom tolv byggnads-
arbetare varje år förolyckas på sin 
arbetsplats. Alltså en i månaden. Vi bar 
på en likkista där frågan ställdes: 
”Vem dör i maj?”

Den frågan är nu besvarad, två bygg-
nadsarbetare kommer inte hem till sina 
barn och anhöriga mer. 

Hur jag känner mig? Jag är fylld av 
sorg, samtidigt som jag är förbannad 
och besviken. När en byggnadsarbe-
tare dör blir det inga stora rubriker 
utan det anses som något man får 
räkna med.

Att riskera sitt liv och sin hälsa på 
sin arbetsplats har aldrig, och kommer 
aldrig, att få bli accepterat. Bygget-
tan arbetar intensivt med att belysa 
felprioriteringar av såväl arbetsgivare 
som beslutsfattare. Att arbetsgivare 
själva får utreda olyckor, eller att 
Arbetsmiljöverket har bantats ner så 
att inspektörer inte ens hinner utreda 
olyckor, är fullständigt absurt. De vite 
och skadestånd som utdöms verkar 
inte avskräcka.

Du som är en riskmedveten medlem 
måste vara ditt eget skyddsombud, 
acceptera aldrig 
risker och reagera 
på osunda arbets-
platser. Välj starka 
skyddsombud och 
stöd dem i deras 
roll. Det handlar 
om våra liv!

Roger Johansson
Byggettans vice ordförande

Tyst minut satte 
fokus på säkerheten

För att hedra dem som fått sätta livet till i olyckor på jobbet 
hölls den 8 juni en tyst minut på många arbetsplatser runt om  
i Sverige. Ett initiativ av Byggnads och IF Metall, som medier  
i hela landet uppmärksammade stort. 
   Tidigare i vår gick Byggettan med en likkista i första-maj-
tåget för att uppmärksamma att det faktiskt kan vara livs-
farligt att jobba på ett bygge. 

— Roger har ordet —

Allvarliga olyckor i  
Stockholms-området i maj 
9 maj Stockholmsarenan; en pålmaskin 
välter och föraren skadas och blir 
fastklämd.

10 maj Citybanan; en polsk bygg-
nadsarbetare dör klämd under sin 
borrigg.

17 maj Hässelby; en tornkran tappar 
en 2,6 ton tung betongbask och en 
betongarbetare skadas allvarligt.

19 maj Solna; montage av trappor, en 
man dör och två skadas.

25 maj Kungsholmen; en utfacknings-
vägg föll över en arbetare, som blev 
fastklämd och fick åka till sjukhus.

Två personer har dött på byggarbets-
platser i Stockholm i maj, flera har 
skadats. Om inget radikalt händer med 
arbetsmiljön kommer det att bli fler. 
Vem står på tur att dö i juni? 

Byggettan kritiserar att Arbetsmiljö-
verket har hårdbantats och att arbets-
givarorganisationen Sveriges Byggin-
dustrier själva vill utse och ha hand om 
utbildningen av skyddsombud, utan 
fackets inblandning. 

- Men vilket skyddsombud vågar 
stoppa ett farligt bygge när han har 
arbetsgivarens uppdrag – inte sina      
arbetskamraters, säger Roger Johans-
son, Byggettans vice ordförande.
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— Nässlingen —

Marléne Lindholm 
är ansvarig för 
konkurser på Byggettan.

        
Företag i konkurs
 556210-3100 Appello Konsult och Entrepr. AB  110510      
 556736-0028 Acreb Entreprenad AB                        110531      
 556524-6344 Babs Bygg i Roslagen AB          110510      
 556764-0569 Borgstadens Industrihus          110419      
 556705-6766 Byggarna i Svealand AB 110511
 969736-8224 Byggfixaride Stockholm 2008 KB 110412      
 556647-4267 Camponova AB, fb Artemisa i Sthlm AB 110526      
 556767-4295 City Bygg & Isolering AB         110505      
 556684-4329 Dorch Entreprenad AB, Robin      110412      
 556775-8536 DÅAB                             110517 
 556517-5329 FEPS AB, fb Fagerdala EPS System AB 110412     
 556240-4995 GBA Grus & Betong AB             110523      
 556226-5875 Glas-Snabben AB                  110415    
 556298-6330 Huskomponenter i Dalarna AB 110420  
 556500-0584 P.X Bygglogik AB, fb  110405
  I.P. Logikgruppen AB                   
 556520-9854 Intermoms Europa AB              110518 
 556566-4264 J Los International AB 110406     
 556538-8443 Kista Hantverkssupport AB        110516 
 556749-1088 Kvalitetsluft i Stockholm AB 110525     
 556773-9239 MBH Bygg i Stockholm AB          110420      
 556668-4527 Nya Appelgrens Rör AB            110428      
 556600-5731 Ruba Tale AB                     110509      
 556767-3693 Service Gruppen i Söder AB       110510      
 556736-6595 Sköndahls Bygg & Montage AB      110414      
 556669-5705 Sonura AB                        110524      
 556723-8778 Sweden CHM Service AB            110406      
 556428-7034 Svensk Arbetskraft AB            110512
 556465-4274 Sälls Entreprenadmaskiner AB   110428 
 556815-3927 Technical Work And Symmetry  110506      
 556073-3221 Trångsunds Rör AB 110429      
 760123-3294 Javier Vera Araos Alvaro med  110505
  ftg Valpa Bygg                           
 556739-0843 WeF Consulting AB                110428      
 556782-1250 Åhlin Bygg & Fukt AB             110527    

— Konkurser —

Nya i lagbas-au
På senaste lagbasmötet valdes Roine 
Lundqvist, Rickard Becker, Stefan 
Slottensjö och Mikael Mattsson till 
lagbas-au på 2 år. Thorbjörn Andersson 
och Mikael Johansson har ett år kvar i 
lagbas-au.

Lagbas-au:s främsta uppgift är att 
bestämma vilken information som ska 
förmedlas på lagbasmötena.

I sommar kan det vara sista chansen 
för Byggettans medlemmar att hyra 
stuga på skärgårdsön Nässlingen, 
i alla fall i Vimpelns regi. Beslut har 
fattats om att Nässlingen ska stänga 
till hösten, efter den 30 september.

Orsaken till stängningen är det ekono-
miska läget, det har varit röda siffror 
länge. Under vinterhalvåret har man 
i många år gått med stort underskott, 
som man sedan inte kunnat hämta hem. 

Nässlingen stänger till hösten
Verksamheten går inte att fortsätta 

driva på samma sätt framöver, en större 
förändring behövs. Därför har en ut-
redning startats för att se vilka möjliga 
vägar som finns. Olika alternativ som 
det kan röra sig om är t ex försäljning 
av hela eller delar av Nässlingen eller 
utarrendering.

Konferensverksamheten kommer att 
pågå till och med september och efter 
det kommer det endast finnas någon 
anställd för löpande underhåll. 

— Försäkringar —

Funderar du på att 
börja ta ut hel/del av 

din ålderspension, innan 
du fyller 65 år? Då ska 

du vara medveten om att det finns en 
hel del nackdelar. Det säger Marcela 
Salazar, försäkringsansvarig på Byg-
gettan.

Idag har vi rörlig pensionsålder. Pensi-
onen kan börjas ta ut fr o m det att du fyl-
ler 61 år och tas ut i olika omfattningar. 

Det finns många nackdelar om du 
börjar nagga på din pension innan du 
har fyllt 65 år, även om du bara tar ut en 
liten del av, t ex din premiepension. 

- Din pension blir väldigt låg.

- Uttaget av pensionen är utmätningsbar.
- Vid arbetslöshet får du 65 procent i 

ersättningsnivå, istället för 80 procent. 
- Din dagpenning  från a-kassan 

minskas med pensionsuttaget. 
- Det blir svårare att få delta i arbets-

marknadsutbildningar.
När det gäller a-kassan och Arbets-

förmedlingen, och eventuellt andra 
myndigheter, så hjälper det inte att 
återkalla pensionen. Har man en gång 
börjat ta ut del av sin ålderspension, 
anses man för alltid som pensionär!

 Vill du veta mer vad som gäller just 
för dig, tveka inte och ring Pensionmyn-
digheten på 0771-776 776.

Pension före 65 - tänk dig för

Tävling
— Lagbasar —
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Grattis Mats  
Hammarlund!

 
Vi på Byggettan gläds med 
Mats Hammarlund, som är 
en av Byggnads kultur-
stipendiater. Han får ett hedersstipen-
dium på 10 000 kr. 

Mats är välkänd profil och en produk-
tiv poet, hans dikter finns bland annat 
i varje nummer av Byggettans tidning. 
Där skriver han i diktform om vad som 
händer på bygget och om andra aktuella 
händelser - och han är alltid på arbetar-
nas sida.

— Studier —

Johan Nyström, träarbetare på Peab, 
är utbildningsledare för LO-kursen 
Medlem i Facket på Långholmen. 
Nästa kurs är den 29-31 augusti.

Johan Nyström tycker att det är första 
gången som han verkligen känner ett 
inflytande i facket och att kunna på-
verka nya medlemmar.

- Vi berättar vad facket står för och 
det är roligt att se när deltagarna får en 
aha-upplevelse, säger Johan Nyström.

Han tycker också det är bra att ha tre 
dagar på sig för kursen. 

Är du ny medlem i facket eller vill 
gå en kurs där du får veta mer om ditt 
medlemskap? På den tvärfackliga 
kursen Medlem i facket får du veta 
vad din medlemsavgift går till. Du får 
framförallt en inblick i hur du och dina 
kamrater konkret kan använda ert 
medlemskap. 

Under kursen får du lära känna 
medlemmar från andra LO-förbund. 
Tillsammans kommer ni att få en god 
inblick i hur arbetsmarknaden fungerar 
och hur det fackliga medlemskapet 
kan användas för att påverka – både på 
arbetsplatsen och på arbetsmarknaden 
i stort.

Gå in på www.fackligutbildning.se 
för mer information 

 - där gör du även din anmälan. 

— Kultur —

Under våren har två nya ombudsmän 
anställts och de har båda gått Bygg-
ettans funktionärsutbildning.
 

Johnny Rindebrant  
har varit inne på 
Byggettan tidigare, 
både i ett projekt för 
arbetsmiljö och för 
ett vikariat inom av-
talsfrågor. Nu arbetar 
Johnny som mätare på 
Löneenheten, men också 
en del med förhandling och avtals-
frågor.

Johny Andersson 
är den som anställts 
senast och han foku-
serar nu främst på 
mätning vid Löne-
enheten. 
 

— Personalnytt —

Byggettans hus på Gotland, Tunnbin-
daren, är nu sålt. Efter representant-
skapets beslutet om försäljning fick 
mäklarfirman Fastighetsbyrån på Got-
land uppdraget att sälja. Utgångspriset 
var 3,1 mkr. Fem personer var med och 
gav bud och fastigheten såldes sedan för 
drygt 4,2 mkr. Affären avslutades den 
19 maj.

Huset säljs av ekonomiska skäl, per-
sonalstyrkan på Gotland har minskat 
och flyttat till Arbetarrörelsens  hus. 

Huset på Gotland sålt

Värva dina kompisar
Medlemsvärvarkampanjen gick lite trögt i början, efter för-
sta kvartalet skickade vi alla fall ut trisslotter till 20 medlem-
mar som värvat minst en ny medlem. Nu har det ökat och vi 
är uppe i 38 värvare som deltar i tävlingen. Den som leder 
värvartoppen just nu har värvat nio nya medlemmar till 
Byggettan. Bra jobbat!

      Vem det blir som vinner resan i slutändan återstår att se. 
       Det kan bli du...!
                    Förutom att få vara med och tävla om en New York-resa får
                    du en trisslott för varje ny medlem du värvar (som betalat 
                    sin avgift). 
                    Har du inga värvarblanketter så hör av dig till Byggettan, 
                    tel 08-734 65 00, välj: Medlemskap & avgifter.

Tävling

 Fakta om tävlingen
Medlemsvärvartävlingen gäller under tiden 2011-01-01 – 11-30. Alla medlemmar som värvar 
en ny medlem får en trisslott, villkoret är att den nya medlemmen 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. 

— Tävlingen —

— Gotland —
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Byggettan
Box 1288
171 25  Solna

 — Arbetsmiljö —

— Avtalsinformation - entreprenadmaskin —

Byggettans skydds-
ombuds insatser blir 
viktigare en någonsin 
och vi behöver bli fler 
som åtar oss detta uppdrag. 
Det säger Tomas Kullberg, arbetsmiljö-
ansvarig på Byggettan. 

Om det saknas skyddsombud i ditt 
företag, eller om du vill arbeta aktivt för 
att förebygga olyckor och arbetsskador, 
kontakta 

 tomas.kullberg@byggnads.se 
så besöker någon av våra regionala 
skyddsombud er.

Löner för feriepraktik

Elever som gått  Bygg   VVS o kyl Entrep.maskin
- andra året  83 kr/tim 79 kr/tim 86 kr/tim 
- första året  75 kr/tim 70 kr/tim 75 kr/tim
- övriga   67 kr/tim 61 kr/tim 67 kr/tim

Semesterersättning tillkommer.

Utförligare info om vad som gäller för anställning vid feriepraktik finns på 
Byggettans hemsida www.byggnads.se/byggettan gå in under För företag.

— Feriepraktik —

Utgående lön för maskinförare höjs 
med 2,65 kr/timme, 461 kr/månad för 
månadsavlönade, från den 
1 april 2011 första avtalsåret. 

- Att maskinförare som stadigvarande 
servar ett ackordslag ska erhålla utbetal-
ningsnivån på detta ackord är en fram-
gång, säger Roger Johansson, Avtalsan-
svarig på Byggettan.

Med det menas att den egna avtalade 
lönen höjs till 170 kr/timme i två steg.

Avtalet löper från 2011-04-01 till 2012-
03-13, stora omarbetningar ska göras och 
avtalet finns ännu bara som utkast. 

Ett nytt Entreprenadmaskinavtal 
undertecknades dagen innan konflik-
ten för maskinförarna skulle bryta ut. 
Byggnads hade varslat om konflikt i 
två steg - den 12 april skulle sju ma-
skinföretag i Stockholm gå ut i strejk 
och strejken skulle utökats till att gälla 
samtliga ME-företag från den 19 april 
och medlare utsågs. Maskinentre-
prenörerna valde då att själva trappa 
upp konflikten genom ett varsel om 
lockout.

Byggnads ville uppnå ett konkurrens-
neutralt avtal för maskinförare, som 

motsvarar det nya Byggavtalets nivåer 
Något som bestämt avvisades. Den 11 april 
accepterade Maskinentreprenörerna och 
Byggnads medlingsbudet och ett konkur-
rensneutralt avtal med acceptabla nivåer 
undertecknades.

- Maskinförarna var stridsvilliga och 
långt ifrån alla anser att det nya avtalet är 
bra nog. Jag välkomnar maskinförarnas 
förslag på förändringar och förbättringar 
och vill att ni deltar på våra sektionsmöten, 
så att era frågor och arbetsvillkor upp-
märksammas och kan prioriteras i nästa 
avtalsrörelse, säger Roger Johansson.

Stora Resan är början på en förnyelse 
av facket.

Senaste åren har LO och dess med-
lemsförbund förlorat medlemmar, fram-
förallt bland yngre. Stora Resan är ett sätt 
för facket att öka förståelsen för unga 
människor och deras jobbsituation. Man 
ska nu lyssna på 100 000 unga vuxna för 
att ta reda på vad de tycker om facket 
och vad de har för behov och önskemål. 
Du kan vara med och förnya facket!

Läs mer på www.storaresan.se

— Stora resan —

— Löner — 

Den högsta avstäm-
ningen i år är 211,66 kr 
på arbetsplatser över 
4 000 timmar, det är 
på två arbetsplatser 

och i två olika företag. 
Det berättar Dennis 

Rydberg, löneansvarig 
på Byggettan.

•	 Den lägsta avstämningen i år är 
166,00 kr på arbetsplatser över          
4 000 timmar. 

•	 Efter årets fem första månader 

är medelförtjänsten 196,38 kr.       
För ett år sedan var medelför-
tjänsten 191,40 kr.

•	 För blandackord är medelför-
tjänsten 190,12 kr.

•	 För pu-ackord är medelför-   
tjänsten 199,92 kr.

•	 För raka ackord är medelför-
tjänsten 200,45 kr.

•	 På Gotland är medelförtjänsten 
183,26 kr.

•	 717 avstämningar är gjorda efter 
fem månader, det är 211 fler än 
samma tid förra året.


