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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Stolt över att 
vara en dinosaurie
Jag är stolt över att vara en dino-
saurie och fyrkant, då står man 
stadigt på jorden och slipper vackla 
av och an i snålblåsten. Jag är stolt 
över att tillhöra Byggnads, vårt 
förbund som är en stark part som 
vill leda samhällsutvecklingen.

Nu vässar fackförbunden argu-
menten och förhandlingsskicklig- 
heten inför avtalsrörelsen. Närings-
livets profeter kraxar sig hesa med 
mantran om att dagens ungdomar vill 
ha moderna och individuella medar-
betareavtal. Byggnads är ett fackför-
bund med traditioner och en stark 
sammanhållning. Så en del tycker 
att vi är oförstående inför att dagens 
arbetsmarknad kräver flexibilitet och 
facklig återhållsamhet - och kallar oss 
dinosaurier och fyrkanter. 

Otaliga är exemplen på unga vuxna 
som vakar med mobilen påslagen för 
att vid behov kunna få några timmars 
arbete. Korta anställningar och osäkra 
anställningsvillkor blir allt vanligare 
och accepterade, många kvinnor är del-
tidsarbetande med orimligt låga löner.  
Hur ska man kunna investera i familj 
och bostad när man lever i ständig oro 
för sin ekonomi? Det är detta som vi 
solidariskt måste bekämpa!

Vi skapar starka avtal för alla och 
arbetar för ordning och reda på arbets-
marknaden. Vi bygger ett samhälle för 
oss, våra barn och 
barnbarn att leva i.

Genom vårt 
medlemskap i 
Byggnads och vår 
vilja att ta strid för 
varandra förblir vi 
Starka, Stolta och 
Trygga! Roger Johansson

Byggettans vice ordförande  
och avtalsansvarig 

Vi behöver fler medlemmar som är intresserade av 
att förmedla till kollegorna hur vårt försäkrings-
skydd ser ut. Bli en i gänget - vi behöver DIG! 

— Roger har ordet —

En viktig uppgift för Byggettans försäk-
ringsinformatörer är att hjälpa till och 
ge en inblick i försäkringsvärlden. Alla 
anställda på arbetsplatsen som berörs 
av kollektivavtalet, ska få information 
om de kollektivavtalade försäkring-
arna.  

Många har en otydlig bild av vilka 
försäkringar de omfattas av. Okunskap 
kan leda till missad anmälan - vilket i 
sin tur leder till utebliven ersättning. 

För ditt uppdrag som försäkrings-
informatör kommer du att få utbild-
ning och tips på hur du kan bli en bra 
informatör. Grundutbildningen är fyra 
enskilda dagar och är upplagd så att den 
ska motsvara dina behov. Du lär dig 
t ex hur man genomför Medlemskvar-

ten. Den är ett viktigt instrument och 
ett bra tillfälle att samtala enskilt med 
varje medlem. 

Det är ingen som begär att du som 
informatör ska vara försäkringsexpert. 
Du är inte ensam, vi är många som sam-
arbetar kring våra försäkringar. Det 
finns också mycket material till stöd.

Ta steget nu och ring Byggettan 
och anmäl ditt intresse för att bli 
försäkringsinformatör!
Ring Byggettan 08-734 65 00, fråga 
efter Marcela Salazar. Vi anmäler dig 
sedan till LO-distriktet som ser till 
att du blir kallad till utbildning.

På Byggettans hemsida 
finns nu kontaktuppgifter till våra 

försäkringsinformatörer. Hör av dig 
till dem när du vill veta mer om försäk-
ringarna som ingår i kollektivavtalet.

www.byggnads.se/byggettan 
- gå in under Försäkrings-

informatörer.

Vi behöver bli fler  
försäkringsinformatörer
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— Tvisteärenden —

Marléne Lindholm 
är ansvarig för 
konkurser på Byggettan.

 
Företag  
i konkurs
 556737-2809 AA Sanering & Betongslip AB 110701      
 556376-4819 Balkonggruppen i Stockholm AB    110610      
 556735-2389 Citius Bygg & Entreprenad AB      110616      
 556758-6317 Engblom Tak- och Fasadplåt       110622      
 556707-8679 Entreprenad I Steninge AB        110609      
 556805-3697 Frödins Städ AB                  110823      
 556484-1327 GLF Bygg AB                      110725      
 841103-0375 Haidar Sangar Leonard, SDB  110615      
 556638-0357 Hakinjo AB                       110614      
 850209-1153 Igor Mitic med ftg Stenab        110706      
 556651-8402 Inverness CAP Experience AB       110803      
 556752-3088 J E M Bygg och Mark AB           110808      
 556672-5247 Kalmarsand Maskin AB             110810      
 556455-1876 Kran-Riv&Bygg i Sthlm AB         110708      
 556647-4671 Kurvans Markservice HYJ AB       110805      
 556657-6350 Sv Mark & Grund i Sthlm  110810 
   fb. Liljedahl Åkeri Åkeri AB       
 556625-5500 Mark & Anläggn.tj. i Vaxholm  110628
 556755-9488 MF1 Ställnings Bygg & Riv AB 110726      
 556444-3157 Mark o Väg AB                    110705      
 556559-6003 NE Gruppen Personal AB           110711      
 556484-8744 Omega Plåtslageri AB             110711      
 556688-1370 Prepenab Fastighetsservice AB    110628      
 969742-4522 Skandinaviska Byggentre. i  110816      
 556757-6060 Stockholm Hementreprenad AB   110722      
 556706-8704 Svensk Konstruktion & Entrepr  110629      
 556755-8837 TAE Bygg AB                      110816      
 730523-1974 Upplands Hembygg Svensson,  110603      
 556705-3870 WÅKAB Wikenståhls Åter Krossa  110708 
  556672-7128 Ängsliljan Service AB     110531 
 556514-3640 Ärna Projekt AB                  110704      

— Konkurser —

Tävling

Antalet tvisteärenden minskade under 
första halvåret 2011. Det är en väldigt 
positiv utveckling.

Efter summering av första halvåret 
hamnar vi på 384 ärenden som Byg-
gettans ombudsmän har handlagt. 
Under hela 2009 handlade Byggettans 
ombudsmän 1 310 st arbetsrättsliga 
ärenden och under 2010 var det 1 247 st.

Minskningen i antalet ärenden beror 
delvis på en gynnsam konjunktur för 
byggnadsarbetare. Men också på att 
Byggettan har en specialiserad jour-
grupp. De arbetar aktivt med rådgiv-
ning till medlemmarna, med att ge dem 
fakta - så att de kan förebygga tvister 
genom att själva reda ut problem med 
sin arbetsgivare. 

Vad kan det då handla om för typ av 
ärenden? Så här såg det ut under första 
halvåret:

 
                  Antal ärenden
Rättstvist om utebliven  
eller felaktig lön  149 
Medbestämmandeförhandlingar    67
LAS avsked och felaktig uppsägning    64
Lag och Avtalsbrott 36
Olaga kvittning 9
Akuta arbetsmiljöärenden 17
Utredning oseriöst företagande 
38-40 §§    29
Brott mot § 1 och § 3 information 3
Föreningsrättskränkning 4
Diskriminering/Mobbning  6

Antalet förhandlingar inom arbetsrätten minskar

Höstens kurser 2011 
10-12 oktober Vald på jobbet (MB1), grundkurs för fackliga förtroendemän
24-25 oktober Aktivt inflytande steg 1 (MB2), för dig som är utsedd som MB
25-27 oktober Vald på jobbet (MB1), grundkurs för fackliga förtroendemän
8-10 november Vald på jobbet (MB1), grundkurs för fackliga förtroendemän
8-10 november Förhandlingsteknik, Byggettan
21-23 november Vald på jobbet (MB1), grundkurs för fackliga förtroendemän
21-23 november Aktivt inflytande steg 2 
5-7 december Bygg vidare på din trygghet (MB3), sista steget i MB-utbildningen

— Studier —

Gå in på www.fackligutbildning.se för mer information 
 - där gör du även din anmälan. Där kan du också 
hitta information och anmälan till LO:s egna kurser. 

Du kan också anmäla dig direkt hos Byggettan 
Studier, mejla till studier.byggettan@byggnads.se
eller ring Jenny Starkenberg 08-734 65 45 
eller Roland Ahl 08-734 65 73.

— Lärlingar —

Har ni plats för lärling?
Endast 120 elever i årskurs 3 har fått 
lärlingsanställning med lärlingsbok, 
hela 600 står av olika skäl på sidan om. 
Parterna är överens om att lärlings-
anställning främst ska ske via rekryte-
ring från gymnasieskolorna. 

Inom Byggettans område rekrytera-
des cirka 200-250 vuxenlärlingar, (tra-
ditionella lärlingar). Det är en skyhög 
siffra i förhållande till övriga landet. 

Lärlingsbok på webben
Nu finns lärlingsboken på webben!  
Du hittar den här: www.byn.se

Höjning av SL-kortet gör att dagligkostnadsersättningen 
höjs från 34,50 kr till 39,50 kr.

— Höjd ersättning—
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Byggnads på Facebook
Har du sett att Byggnads har en 
sida på Facebook?

www.facebook.com/byggnads 

Gå gärna in och gilla sidan  
och lämna kommentarer. 

— Medlemsservice —

Värva dina kompisar – så här ligger vi till
61 nya medlemmar har värvats till Byggettan sedan medlemsvärvarkampanjen 
startade i januari 2011. Efter andra kvartalet har vi skickat ut 33 trisslotter till 
 24 medlemmar som värvat minst en ny medlem. Rikard Andersson, Skanska 

Sverige AB, leder värvartoppen just nu med 8 nya värvade medlemmar som 
också betalat medlemsavgiften.

Värvartoppen
1.   Rikard Andersson
2.  Hans Hellsten
3.  Bosse Johansson

Vem det blir som vinner resan i slutändan återstår att se. 
Det kan bli du!

Förutom att få vara med och tävla om New York-resan får du 
en trisslott för varje ny medlem som också betalar sin avgift. 
Har du inga värvarblanketter så är det bara att du hör  

        av dig till Byggettan och beställa, 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 —

Sänkt arbetslöshetsavgift 
Arbetslöshetsavgiften har sänkts med 70 kr fr o m september. Den totala medlems-
avgiften i högsta avgiftsklassenen blir 711 kr (tidigare 781 kr). OBS! Den som har 
autogiro ser inte ändringen förrän i oktober.

Ange alltid personnummer vid betalning 
När du sätter in pengar på Byggettans PlusGiro måste du ange personnummer för 
den som betalningen gäller, annars kan vi inte koppla pengarna till rätt person.

Anmäl ditt mobilnummer och mejladress 
Om du har nytt mobilnummer eller inte anmält din mejladress - glöm inte att meddela 
uppgifterna till Medlemsservice. Då kan vi lättare nå dig om vi behöver och du missar 
ingen information. 

Alla som har sin mejladress registrerad hos Byggettan får dessutom det här 
nyhetsbrevet direkt i mejlen. Mejla ditt 
personnummer och nya uppgifter till 
byggettan@byggnads.se .

Har du några frågor kring medlemskap 
och avgifter ring gärna Byggettan på 
08-734 65 00, välj Medlemskap & avgifter, 
eller mejla byggettan@byggnads.se

— Facebook —

Anmäl medlemskap 
direkt på webben
Tipsa gärna dina arbetskamrater, som 
ännu inte är medlemmar, om att de 
nu kan ansöka om att bli medlemmar 
direkt på Byggnads hemsida.

www.byggnads.se

Boka en träff 
med Byggettan
Byggettan vill gärna träffa dig och 
dina arbetskamrater ute på företaget, 
i verkstan eller på bygget.

Utvecklingsavtalet inom Byggnadsin-
dustrin ger oss möjligheten att genom-
föra ett möte på betald arbetstid, ett så 
kallat UVA-möte. 

I de stora bolagen finns det MB-grupper 
som anordnar dessa möten. Men vi vill 
gärna komma till er som arbetar i små 
och medelstora företag och gärna till 
de yrkesgrupper som sällan har egna 
fackliga förtroendemän, som glas, plåt, 
maskin, kyla, ventilation, ställning med 
flera. 

Det brukar bli en intressant dialog 
om avtalen och fackliga nyheter!

Kontakta Magnus Ledéus på Byggettan 
ring 08-734 65 00 eller mejla  
magnus.ledeus@byggnads.se 
så bokar vi in en träff.  
Välkommen att höra av dig!

-  Byggettan kommer till dig -
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Byggettan
Box 1288
171 25  Solna

 — Arbetsmiljö —

 
Dennis Rydberg, löneansvarig på Byggettan, har sammanställt  
de tio högsta förtjänsterna på arbetsplatser över 4 000 timmar 

mellan den 1 januari och den 4 september 2011.
•	  

 
Företag Timmar Förtjänst 

Veidekke Entreprenad AB 6 334 215,00 kr 
JM Inredning  5 406 211, 14 kr  
Peab Bostad AB 6 338 211,00 kr  
JM Inredning  5 064 209,07 kr  
JM Stombyggnad 6 753 209,05 kr  
Oden Anläggningsentrepr AB 7 261 209,03 kr  
JM Stombyggnad 4 398 209,00 kr  
Veidekke Entreprenad AB 4 454 208,62 kr  
Peab Bostad AB 8 934 208,24 kr 
Peab Bostad AB 9 646 208,10 kr   
 
Högsta avstämningen är på 179 405,00 kr  
Lägsta avstämningen är på 466 150,82 kr   
Snitt på PU-ackord  200,25 kr   
Snitt på rakt ackord  205,04 kr  
Snitt på blandackord   190,13 kr  
 
Under perioden har det gjorts 1 135 avstämningar på totalt 3 281 298 timmar.

— Löner — 

Lokaler för små 
och stora möten
Konferens Vimpeln finns centralt belä-
get i nyrenoverade lokaler, ett stenkast 
från Solna Centrum. 
Det finns 14 lokaler med kapacitet från 
två upp till cirka 150 personer. 
För information och bokning
ring 08-734 66 00.
bokning@vimpeln.net    
www.vimpeln.net

Oense om skyddsombud
Arbetsgivarorganisationen BI Öst, 
godkänner inte Byggnads utbildning 
för skyddsombud och har sagt upp 
den tidigare lokala överenskom-
melsen. Överläggningar har ägt rum 
- utan resultat.

På Gotland är alla 31 skyddsom-
bud avskrivna och bolagen står utan 
skyddsombud, för att Byggettan inte 
längre kan garantera dem utbildning. 

För Stockholms skyddsombud inne-
bär det att all fortbildning och kompe-
tensutveckling är inställt. 

I den senaste avtalsrörelsen enades 
Byggindustrin, BI, och Byggnads om 
att höja statusen på skyddsombuden 
och ge dem en ännu bättre utbildning. 
Nya skyddsombud skulle få en femårig 
utbildningsplan. 

- Inom Byggettan har vi haft en bra 

och bred utbildning , 
erfarenhetskonferenser 
och speciella temasats-
ningar, vilket har varit 
accepterat i många år, 

säger Tomas Kullberg, 
arbetsmiljöansvarig på 

Byggettan.
Flera byggföretag har nu initierat ett 

frivilligt samarbete för bättre arbets-
miljö och säkrare arbetsplatser. 

Många får inte 
företagshälsovård
Många medlemmar får inte den före-
byggande företagshälsovård som de har 
rätt till enligt kollektivavtalen. Bygg-
ettan har därför skickat ut brev med 
begäran om förhandling till 730 före- 

tag, för att komma tillrätta med dem 
som inte har kvalificerad förebyggande 
företagshälsa för sina anställda.

Några företagare har blivit upprörda 
över breven eftersom de har företags-
hälsa (men vi hade inte fått in några 
uppgifter om det). 

- Vår mening var inte att trycka till 
företag som sköter sig - utan att säkra 
dessa seriösa bolags konkurrensneu-
tralitet genom att bevaka att avtalen 
efterlevs. 

Glädjande nog är BI Öst av samma 
uppfattning och kommer att medverka 
i arbetet med den här viktiga förebyg-
gande arbetsmiljöfrågan. 

Efter insatsen har företagshälso-
vården rapporterat om att många nya 
kontrakt har tecknats.

— Semester — 

Hyr stuga i fjällen
Stugor finns att hyra i Lofsdalen, cirka 
sex mil från Sveg och drygt 50 mil från 
Stockholm. 
På vintern är det naturligtvis skidor 
som gäller både på längden och utför. 
Då finns även möjlighet att hyra skoter. 
Stugorna är välutrustade för sex perso-
ner med braskamin och egen bastu. 
Pris från 2 000 kr/vecka.
För information och bokning 
ring Vimpeln 08-734 66 00.

— Konferens — 


