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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Tack för mig!
Vi är tillbaka på jobbet med ny kraft 

efter sommaren. Styrelse och personal 
har redan reflekterat över våra resultat 
och planerat nya skarpa mål för det 
kommande året.

Ordning och reda på arbetsmark-
naden är vår organisations ödesfråga. 
Vi kommer aldrig att acceptera att ose-
riösa profitörer hänsynslöst utnyttjar 
utstationerad och migrerad arbetskraft 
och därigenom dumpar villkoren för 
seriöst företagande och arbetare på den 
svenska arbetsmarknaden.

Klimatet för oss som arbetar fackligt 
hårdnar. Stå bakom era kamrater som 
tar ett fackligt uppdrag, erbjud andra 
medlemskap i Byggnads - i det egna 
företaget såväl som hos underentrepre-
nörerna. 

Skicka de yngre kamraterna på 
medlemsutbildningen Påfarten. Vi står 
orubbliga om vi skapar en medveten-
het - genom att vara många och hålla 
samman förblir vi starka, stolta och 
trygga. En medveten självrekryterande 
organisation ger bättre arbetsvillkor 
för alla byggnadsarbetare.

Detta blir det sista jag skriver i 
nyhetsbrevet Helt enkelt, jag kommer 
att bli förhandlingschef/enhetschef 
på vårt förbundskontor. Jag vill tacka 
för det stöd och alla tuffa och roliga 
beslut som vi tillsammans har tagit och 
förverkligat under mina elva år.

Min resa på Byggettan har nått sitt 
slut, men er resa går vidare och jag 
känner tillförsikt. Byggnads 
Stockholm-Gotland är 
på rätt väg och har en 
stark laguppställning. 
Tack för den här tiden 
tillsammans!

— Roger har ordet —

Roger Johansson, 
vice ordförande och 

avtalsansvarig 

Hej igen lärling!

När du var hos oss på informationsmöte i våras gick du fort- 
farande i skolan. Nu hoppas vi att du har kommit ut i arbets-
livet och fått en lärlingsanställning. 
   Vi vill påminna dig som är lärling om en del saker, så att du 
kommer ihåg vilka rättigheter och skyldigheter du har!

Fortsättning nästa sida
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Svante Jansson hjälper dig som är traditionell företagslärling och läser  
fackteoretisk utbildning på distans. Kom på ”öppet hus”. Du behöver inte 
anmäla dig innan - det är bara att dyka upp. Ta med dig studiematerialet! 

Välkomen till ”öppet hus” följande måndagar kl 14.00-17.00 under hösten:
 23 september,   7 oktober,   21 oktober 
   4 november,   18 november,   2 december 

Plats: Konferens Vimpeln, Skytteholmsvägen 2, Solna. 
Lärare: Svante Jansson tel 070-604 40 46.
Kontakt på Byggnads Stockholm-Gotland: Margareta Fäldt tel 010-601 11 45.

Få hjälp med yrkesteorin 

Utbildningsboken är en guide för dig 
och din handledare under din utbild-
ningstid. För du har väl fått en handle-
dare som du kan vända dig till? 

E-boken är för dig som är lärling 
inom golv och TBMA - trä, betong, mur 
och anlägg. I ett senare  nyhetsbrev 
kommer info till dig som tillhör rör, 
plåt, maskin och glas.

Du hittar blanketten för att få din 
e-bok här: 

www.byn.se

Viktigt företaget 
har kollektivavtal

Det är viktigt att företaget du jobbar 
på har kollektivavtal. Annars får du 
inte tillgodoräkna dig timmarna till ditt 
yrkesbevis. 

Kollektivavtalet är din trygghet - det 
styr både arbetsvillkor, lön och försäk-
ringar. Tänk på att en lärlingsanställ-
ning alltid är en tillsvidareanställning.

Använd hjälpmedel
Jobba smart och använd hjälpmedel 

- tänk på att du bara har en kropp och 
den ska hålla livet ut! Använd din per-
sonliga skyddsutrustning som hjälm, 
skyddsskor och hörselskydd. Arbetsgi-
varen ska stå för all skyddsutrustning 
som krävs för att utföra jobbet - och det 
är din skyldighet att använda den.

Prata med din handledare, fackliga 
förtroendevalda eller arbetsgivare om 
du har funderingar när det gäller skydd 
och arbetsmiljö.

Om du blir sjuk
Om du blir sjuk måste du ringa din 
arbetsgivare innan arbetet startar, eller 
följa de instruktioner du har fått av din 
arbetsgivare. 

Första dagen är en karensdag, då får du 
ingen lön alls. Från andra dagen får du 80 
procent av din vanliga lön i sjuklön.  Om 
du är sjuk mer än en vecka måste du ha 
läkarintyg från den åttonde dagen.

Du ska ha 
reseersättning

Om du åker egen bil till och från 
jobbet ska du ha 1,85 kr/km i reseersätt-
ning. Åker du kommunalt ska du ha 
39,50 kr/dag.

Gör så gott du kan
Tänk på att om du inte sköter ditt jobb 

riskerar du att bli uppsagd.
- Håll tiden på morgonen!
- Visa intresse. Fråga!
- Gör så gott du kan!

Kontakt/info
Kontakta Margareta Fäldt, 

Byggnads Stockholm-Gotland  
tel 010-601 11 45, e-post marga-
reta.faldt@byggnads.se . Mer info 

finns även på www.byn.se .

— Hej igen lärling, fortsättning från första sidan —

Anmäl dig 
till a-kassan

Det första du måste tänka på när du 
börjar jobba är att du faktiskt kan bli ar-
betslös! När du blev medlem i Byggnads 
blev du inte automatisk medlem i a-kas-
san. Du måste göra en särskild anmälan 
till dem. Anmäl dig till a-kassan här:

 www.byggnadsakassa.se

Skaffa din 
utbildningsbok

För att få dina timmar till ditt yr-
kesbevis registrerade måste du få en 
utbildningsbok, så kallad e-bok. 

E-boken får du genom att fylla i blan-
ketten ”Anmälan om lärlingsanställ-
ning”. Fyll i den tillsamman med din 
arbetsgivare - viktig att ha med e-post 
och mobilnr, skriv ut, underteckna och 
skicka sedan in blanketten till Bygg-
nadsindustrins yrkesnämnd, Byn. 
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— Löner —

— Studier —

Seminarium för  
arbetssökande 21 oktober

Vi pratar om försäkringsskyddet när man är arbetssökande 
och annat som du kan ha nytta av när du ska söka arbete.

Datum:   21 oktober   
Tid:         08.30-16.00, kaffe och smörgås serveras från 08.00
Plats:      Konferens Vimpeln, Skytteholmsvägen 2, Solna

Föreläsare är representanter från Folksam, A-Partner,   
Arbetsförmedlingen och A-kassan. 
Seminariet är tvärfackligt (6F) och gratis. 

Anmäl dig senast den 30 september 2013 via
tel: 010-601 11 76
sms: 070-306 65 45
e-post: studier.byggettan@byggnads.se

Försäkringsutbildning  
- Våra försäkringar

Vi går lättsamt igenom vilka försäkringar som finns genom 
socialförsäkringen, i din anställning och på din fritid. När 
diskussionerna går heta i boden är det bra om det finns nå-
gon som känner till försäkringarnas olika ramar.

Datum:   Välj mellan den 21 oktober och 11 november
Tid:          08.00-16.00, kaffe och smörgås serveras från 07.30
Plats:     Konferens Vimpeln, Skytteholmsvägen 2, Solna

Om du är intresserad av att bli försäkringsinformatör, 
är det här en bra kurs att börja med. 

Du behöver inga förkunskaper.

Anmäl dig via hemsidan: 
www.byggnads.se/stockholm-gotland 
gå in under Studier, eller ring 

Anki Nordlander tel: 010-601 11 76.

Dennis Rydberg, löneansvarig på Byggnads Stockholm-
Gotland, visar lönestatistik för olika yrkesgrupper 
i Stockholm kvartal 2.

Hyr stuga 
i fjällen

Unna dig en resa till fjällen,  
stugorna hyrs ut året runt!  
Byggnads Stockholm-Gotland 
har två stugor i Härjedalen, i 
Lofsdalen cirka sex mil från Sveg 
och drygt 50 mil från Stockholm.

På sommaren är det fjällvand-
ring och fiske i mycket fiskrika 
vatten. På vintern är det natur-
ligtvis skidor som gäller både på 
längden och utför. 

Stugorna har rustik träinred-
ning, braskamin, egen bastu och 
är välutrustade för sex personer. 
Stugorna hyrs ut året om. 

Pris från 2 000 kr/vecka.

För information och bokning av 
stuga i Lofsdalen

ring Vimpeln 010-601 16 00.

Lönestatistik kvartal 2, 2013 Stockholm

Yrkesgrupp  Antal avstämn. Mätn.summa kr Fördeln.tid tim Förtjänst snitt kr 
VVS  2 10 289 834,18  48 251 213,26 
Murare  29 10 303 656,41  43 509 236,82 
Plattsättare  6 425 736,08 2 194 194,05
Golvläggare  95 991 984,98 3 945 251,45
Betongelementmontör  39 7 086 464,49 38 118 185,91
Anläggare  48 68 818 898,71 329 420 208,91
Trä o betong nyproduktion 343 248 518 970,46 1 183 779 209,94
Trä o betong rep o ombyggnad 59 33 597 539,67 166 741 201,50
   621 380 033 084,98 1 815 957 209,27 
 

Nyhetsbrevet Helt enkelt mejlas ut till alla medlemmar som har anmält sin 
e-postadress till Byggnads. Får du inte det - mejla din e-postadress och person-
nummer till medlem.byggettan@byggnads.se eller sms:a till 070-306 65 77.
   Nyhetsbrevet skickas även med vanlig post hem till dig som är förtroendevald, 
för att du ska ta med det till din arbetsplats. 
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Byggnads Sthlm-Gotland
Box 1288
171 25  Solna

— Konkurser —

Har du koll på 
dina papper?
Kräv ett  
anställningsavtal
Du ska få ett anställningsavtal när du 
tar en anställning - det är viktigt. En 
muntlig överenskommelse är inte till-
räcklig, utan det ska vara ett skriftligt 
bevis. Avtalet reglerar främst arbetstid, 
lön och eventuellt andra ersättningar, 
vilken anställningsform som gäller 
samt när en eventuell visstidsanställ-
ning börjar och upphör.

Spara löne-  
specifikationer
Det är också viktigt att du får lönespeci-
fikationer av din arbetsgivare. Lönespe-
cifikationerna är ett bevis för hur mycket 
du har fått i lön och behövs om du ham-
nar i en tvist. Lönespecifikationerna be-
höver sparas i flera år och kan användas 
för att räkna ut semesterersättning och 
slutlön, eller till a-kassan eller skatte-
myndigheten om något blivit fel.

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 arbetsgivaren. 
Anteckningarna kan, tillsammans med 
kontoutdrag, användas som alternativ 
till lönespecifikationer - om du inte fått 
sådana.

Orgnr  Namn  Konkurs- 
     datum
5562971688 ABCDEF Markarbeten i Stockholm AB, 
   tidigare Högosta Produktion AB, 130225
5568335912 AG Ventilation AB 130108
9697236546 Atlanta Grupp HB 130416
5567056402 AVB Projekt AB 130813
5567470223 Bad och VVS Entrepenad Sthlm AB 130102
5567877690 Bergen Bygg AB, tidigare Svenska 
   Demolition Entrepenad AB,  130114
5567221451 Björkstammen AB ,
   tidigare Klara Bygg AB, 130625
9697206036 Blanco Bygg HB 130219
5564539343 Boacasa AB  130717
5568060502 Bra Byggare i Sörmland AB 130111
5565015285 Brottman Bygg AB, Göran 121211
5567893606 Bröderna J & T Bygg AB 130411
5567076426 Bygglasarus  121214
5568243256 Byggnadskompaniet LL AB 130624
5567447577 Byggservicepoolen i Solna AB 130326
5568207731 CR Gruppen AB 130116
5567092712 Easy Day AB  130311
5568769318 Ehdwall-Gruppen 121217
5567025118 ELPI Bygg AB 130819
5567620744 Enskede Bygg & investment AB 130802
5567896575 Eskaj Bygg AB 130605
5565102836 Extern Resurs i Huddinge AB, tidigare 
   Entreprenadställningar i Sthlm 130805
5565200192 Fastevia Bygg & Rivteknik AB 130731
5566676911 Garpco Borrteknik AB,  
   tidigare IQS Borrteknik AB 130510
5564378874 Global Energi Resurs AB 130408
5567840797 Grundmontage AB 121218
5568127038 Gröna Bilarna AB 130612
8106077210 Hakanbygg  130611
5566473939 Haninge Balkongteknik AB   
   tidigare Evvs AB 130723
4410129391 Julins Allservice i Vindö, K.J  130116
5567906234 Järfälla Byggeliter AB 130627
5565949327 Järna Trädgårdstjänst AB 130219
5567001622 KGM Katrinedal Grund & Mark AB 130415

5566930540 KMG-Byggentreprenader AB 130205
5567839393 Labria Service AB 130314
5568021215 Laiss Mur, puts, kakel & Bygg 130704
5561917351 LMLK Bygg AB 130319
5566331392 Lundsten Byggnads AB, L 130213
5566708797 M3/s i Stockholm AB 130703
5568160856 Malmqvis Byggservice AB  121211
5567311542 M2M Söder AB ,
   tidigare Mixbygg i Stockholm AB,  130321
5568382088 N & L Byggteknik AB 130211
5566653449 NewStaff i Stockholm AB 130212
5568170988 Niktris Bygg & Service AB 130522
5568158439 NM Construction AB 130506
5564631801 Norhplict AB  130719
5564725074 Nya ideér i Småland AB, 
   tidigare Estremont AB 130416
5568362825 PA Puts & Fasad AB 130821
5566625520 Panorama AB 130130
5566575295 PVP Bygg & Anläggning AB 130227
5563494730 Salsissimus AB, 
   tidigare Lastvagnar i Tumba AB,  130326
5561828962 SET Bygg Svenska Energitak AB 130129
5607161352 SM Moderna Husteknik 130507
5567166870 Snabbt & Tryggt Bygg Sthlm AB 130313
5568697261 Solid Byggsamordning i Sthlm AB 130807
5567757512 Springmeadow AB 130212
5568650070 Stadens VVS och Bygg i Stockholm 130725
5563150969 Sweden Constr & Building Gr AB 130308
5568547979 Svens Bygg & Arbetskraft AB 130214
5563184315 Södermalms Glasmästeri AB 130306
8908094793 Södertörns Ställningsmontage 121206
5560664236 Södra rörlednings AB 130122
5568056476 Tengbjörks Bygg & Måleri AB 130508
5567785935 Twin Pipe AB 130822
5568323249 TXS Bygg AB 130620
8601148573 Törnströms Tak och fasad tjänst 130226
5568168339 Wadero Bygg AB 130626
5568803638 Vesterlund Högfeldt Entr&Plåt AB 130510
5568613433 Vreten Byggentreprenad AB 130516
5567837991 VTR Byggnads AB 121204
5563833598 Östermalms Rör AB 130516

Fredrik Sirberg är ansvarig för konkurser på 
Byggnads Stockholm-Gotland. Följande företag 
har gått i konkurs mellan den 30 november 2012 

och den 3 september 2013.

Byggnads kamp i Bellmanstafetten 
Byggnads Stockholm-Gotland ställde upp med tre lag i årets Bellmanstafett. 
Värdret var fint och lagen bestod av deltagare från regionskontoret, förbunds-
kontoret, styrelse samt medlemmar. 

Det var fem man i varje lag och nivån i lagen varierade från maratonklass till 
sparsamma motionärer.  Den interna kampen var givetvis het lagen emellan, 
där lag ett tog hem segern. Det laget bestod av Tomas Johansson,  
Christian Bengtzelius, Håkan Gahnström, Juha Kuronen samt Fredrik Sirberg.

—Bellmanstafetten —

   Företag i konkurs


