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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Ett nytt sätta att 
utnyttja arbetskraft
För några år sedan hade vi på Bygg-
ettan några enstaka ansökningar från 
företag som ville ta in immigrerad 
arbetskraft, alltså arbetskraft från 
länder utanför EU. För ett år sedan 
var dessa ansökningar uppe i cirka 
300 st. Förra året ökade siffran  
dramatiskt - och vi behandlade över 
800 ansökningar!

Företag har hittat ett nytt sätt att 
utnyttja arbetskraft som är i stark bero-
endeställning. Personer från bland an-
nat Asien och Sydamerika betalar stora 
pengar (40 000-70 000 kr) bara för att 
företagen ska ge dem en inträdesbiljett 
till EU i form av ett arbetstillstånd. 

Väl här utnyttjas de av arbetsgivare 
för att ställas mot svenska arbetare i en 
lönekonkurrens. Det är inte ovanligt att 
det på ansökan stått 5 000 kr/mån i lön 
och när vi då rekommenderar avslag till 
Migrationsverket så kommer samma 
ansökan tillbaka - men då helt plötsligt 
med kollektivavtalsenlig lön på upp 
emot 25 000 kr/mån. Detta är ren män-
niskohandel, jobbtrafficking. Det finns 
idag ingen som helst kontroll av vilken 
lön och vilka villkor dessa arbetare 
sedan tvingas arbeta under.

 Vi måste nu få en lagstiftning som 
ser till att kontroller sker och att den 
lön som föreskrivs på ansökan också är 
den lön som ska betalas ut. 

Alla människor som lever och 
arbetar i Sverige måste ga-
ranteras lika villkor som 
svenska arbetare  - med 
gemensamma fackliga 
och politiska ansträng-
ningar kan vi visa att 
en annan framtid är 
möjlig!

Christian Bengtzelius
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

— Christian har ordet —
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När din
arbetsgivare 

går i 
konkurs
Information från Byggettan

I december gick ett stort rivnings-
företag, med säte i Södertälje, i kon-
kurs och Byggettan hade ca 30 medlem-
mar anställda i bolaget.

Redan innan sommaren påbörjades 
de första löneförhandlingarna med 
företaget. Byggettans medlemmar fick 
inte några löner, permitteringslöner 
eller semesterpengar utbetalda. Efter 
att man inte lyckats att komma överens 
-  företaget bestred samtliga lönekrav - 
startades en indrivningsprocess. Den 
resulterade i betalningsanmaningar, 
delgivningar och till slut konkursför-
handling. Företaget gick i konkurs.

Byggettan kallade medlemmarna 
tillsammans med konkursförvalta-
ren till konkursinformation inne 
på Byggettan. Tillsammans med 
konkursförvaltaren gick represen-
tanter från facket, bitvis med hjälp 
av tolk, igenom vad som kommer att 
hända framöver. 

Lokalen på Byggettan var full med 
desperata medlemmar, de flesta ser-
ber,  som väntat i flera månader på sina 
uteblivna löner från rivningsföretaget. 

- Flera av våra medlemmar har fått 
låna pengar av nära och kära för att 
kunna betala hyra och räkningar under 
dessa långa månader av väntan, berät-
tar Marléne Lindholm, ansvarig för 
konkurser på Byggettan.

Några medlemmar hade påbörjat nya 
anställningar på andra byggföretag el-
ler börjat studera, men de stora flertalet 

var nu utan jobb. Så Marléne Lindholm 
hade även bjudit in ett omställningsfö-
retag till mötet, som erbjöd dem hjälp, 
stöd och coachning inför sökandet efter 
nya arbeten. 

Efter att alla medlem-
mar hade fått svar på 

sina frågor påbörjades, 
redan på mötet, det sto-
ra arbetet att med hjälp 
av tolk återigen gå ige-
nom samtliga lönekrav, 
så att korrekta yrkande 

kunde överlämnas till 
konkursförvaltaren. 
- De första utbetalningarna 

kunde göras den 23 december, vilket kän-
des oerhört tillfredställande när julen stod 
för dörren, säger Marléne Lindholm.

Totalt har nästan tre miljoner kronor 
betalats ut genom lönegarantin till de 
cirka 30 anställda som var medlemmar 
i Byggettan.

- Jag är helnöjd, detta var verkligen 
medlemsvård till hundra procent. Jag såg 
deras desperation i höstas och nu har de 
fått sina pengar - med vår hjälp. Det gör 
mig stolt över att jobba på ett fackförbund!

Medlemmar fick ut 
3 miljoner vid konkurs
Byggettan har hjälpt cirka 30 medlemmar att 
tillsammans få ut nästan 3 miljoner kronor, 
efter en konkurs på ett rivningsföretag. 
Då hade de inte fått någon lön på flera månader.

I den här 
broschyren 
har Byggettan 
samlat infor-
mation om vad 
man behöver 
veta när ett 
företag går 
i konkurs.
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— Medlemsservice —

Gäller även för kyl,  
plåt och vent
Nytt för i år är att även medlemmar 
inom Kyl-, Plåt- och Ventilationsavta-
len omfattas av det inkomstbaserade 
avgiftssystemet som infördes 2011.

Avgift till a-kassan
Den totala avgiften till A-kassan är 
235 kronor. Om du inte arbetat något 
under en månad och fått arbetslöshets-
ersättning och/eller aktivitetsbidrag 
hel eller del av månad betalar du bara 
grundavgiften på 125 kronor.

När du sätter in 
pengar på plusgiro
När man sätter in medlemsavgiften på 
Byggettans plusgirokonto måste 
ALLTID personnumret vara med på 
den det gäller. Annars kan vi inte re-
gistrera betalningen på rätt person.

Hemförsäkring 
för plåtslagare
Hemförsäkringsavgiften för dig som 
tidigare tillhörde Svenska Bleck- o 
Plåtslagareförbundet kostar 55 kr/mån 
fr o m 2012.

Ändra din inkomst
Glöm inte att ändra inkomstuppgift till 
Byggnads, det gäller även om du blir 
arbetslös eller långtidssjukskriven. 

Anmälan gäller från den dagen du 
anmäler - och alltså inte bakåt i tiden. 
Meddela din lön gör du enklast via hem-
sidan, www.byggnads.se. 

Du kan också ringa till Evy, Anita eller 
Josefin på Byggettan och anmäla din 
inkomst, eller om du har andra frågor 
som rör ditt medlemskap, 
ring 010-601 10 08, välj medlemskap 
& avgifter.

       Så här ser medlemsavgifterna ut för 2012. 

   
 Avgifts- Löneintervall  Timlön  Medlemavgift Totalt 
 klass (kr/mån)  *)  kr/mån  inklusive 
        a-kassa

 1 29 700 -   171 -  485  720
 2 22 500 - 29 699  130 - 170 433  668
 3 20 500 - 22 499  118 - 129 399  634
 4 18 400 - 20 499  106 - 117 364  599
 5 16 400 - 18 399    95 - 105 329  564
 6 15 300 - 16 399    88 -   94 294  529
 7   8 300 - 15 299   48 -   87 277  512
 8          0 -   8 299     0 -   47   47  282
 9 Avgiftsbefriade (gymnasieelever)     0      0
 

       
*) Timlöneklassningen är beräknad på arbetstiden 174 tim/mån.

   Medlemsavgift 2012

Medlemsinloggning 
på hemsidan
Om du aldrig tidigare varit inloggad 
måste du först registrera dig på hem-
sidan, det gör du genom att klicka på 
”att registrera dig” och sedan följa 
anvisningarna via hemsidan 
www.byggnads.se .

Du loggar in som medlem på hem-
sidan med 
Användarnamn: personnummer
Lösenord: medlemsnummer (finns 
på baksidan av tidningen Byggnads-
arbetaren). Alla nummer utan streck.

— Lärlingar —

Öppet hus för dig 
som läser teorikurs
Kom och få hjälp med teorin!

Plats: Konferens Vimpeln (Bygg-
ettan) Skytteholmsvägen 2, Solna 
Tid: kl 14.00-17.00

Öppet hus följande måndagar:
23 januari, 6 februari, 20 februari, 
5 mars, 19 mars, 2 april, 16 april 

Glöm inte att ta med 
studiematerialet!

Lärare: Svante Jansson
tel 070-604 40 46.

Kontaktperson på
Byggettan: 
Margareta Fäldt 

tel 08-734 65 93.
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— Personalnytt —

— Löner — 

De högsta lönerna 2011
20 i topp - detta är de högsta förtjänsterna på avstämningar 

över 4 000 timmar.

Företag   Timmar  Förtjänst
1 SEHED AB   5 994,00  266,19 kr 
2 Peab Sverige AB   4 449,00  262,22 kr 
3 Oden Anläggningsentreprenad AB 8 503,25  217,00 kr 
5 Veidekke Entreprenad AB  6 786,00  215,00 kr 
7 Peab Sverige AB   5 755,00  212,01 kr 
8 Veidekke Entreprenad AB  5 360,50  211,66 kr 
9 Peab Bostad AB   7 020,50   211,50 kr 
10 JM Inredning i Stockholm AB 5 406,00  211,14 kr 
11 Peab Bostad AB   6 471,00  211,00 kr 
12 JM Inredning i Stockholm AB 6 276,00  210,10 kr 
13 Veidekke Entreprenad AB  6 421,00  210,10 kr 
14 Peab Sverige AB   11 166,00  210,00 kr 
15 Peab Bostad AB   4 865,44  209,65 kr 
16 JM Stombyggnad   5 117,00  209,20 kr 
17 Veidekke Entreprenad AB  5 802,50  209,10 kr 
18 Veidekke Entreprenad AB  5 233,00  209,10 kr 
19 JM Inredning i Stockholm AB 5 974,00  209,07 kr 
20 JM Stombyggnad   7 034,00  209,05 kr  

    21 Oden Anläggningsentreprenad AB 7 337,00  209,03 kr 
 JM Stombyggnad   4 679,00  209,00 kr

 

Stockholm
Under 2011 utfördes 1 785 avstämningar och 4 929 770 timmar, medelförtjänsten 
inom TBMA är 199,90 kr i Byggettans avtalsområde Stockholm.

Gotland
Under 2011 utfördes 53 avstämningar och 87 740 timmar, medelförtjänsten 
inom TBM är 187,52 kr i Byggettans avtalsområde Gotland, där den högsta 
avstämningen inom TBM är 216,69 kr och den lägsta är 171,31 kr.

Två nya ombudsmän har anställts och 
båda har gått Byggettans funktionärs-
utbildning. 

John Aspendal, plåt-
slagare, är placerad på 
Gotlandskontoret. Där 
kommer han att arbeta 
med de flesta ombuds-

mannafrågor som finns 
inom Byggettan. 

Conny Tegnerud, VVS-
montör, arbetar idag 

främst som mätare på 
Löneenheten, men han 
har också en del kring 
förhandling och avtals-

frågor. 
  

Byggettans försäkrings-
ansvarige slutade i december. Rekry-
tering pågår och under tiden är det 
ombudsmannen Bertil Tunefalk som 
handlägger försäkringsärenden. 

— Medlemsnytta —

Byggettans rättstvisteförhandlingar 
med 118 företag om uteblivna löner och 
ersättningar har givit 84 medlemmar 
2 384 575 kr under 2011. 

De tre senaste åren har medlemmar-
na fått hjälp med att få ut 6,4 miljoner 
kr! Då är inte pengar som betalats ut 
vid konkurser, genom lönegarantin, 
medräknade. 

Över 6 miljoner kr till 
medlemmarna på tre år

Nytt telefonnummer 
och adress till 
hemsidan
Vid årsskiftet fick Byggnads elva 
regioner, istället för de tidigare 
avdelningar. 
Byggettan heter nu Byggnads 
Stockholm-Gotland, men verk-
samhetsområdet är detsamma.

Växeln till Byggnads Stock-
holm-Gotland (Byggettan) 
har fått nytt telefonnummer 
010-601 10 08.

Alla anställda kommer att få 
010-nummer som direktnum-
mer, du kommer att hitta dem på 
hemsidan under ”Vi på avdel-
ningen”.  De tidigare 08-num-
merna gäller parallellt ett tag.

Hemsidan har fått ny 
direktadress www.byggnads.se/ 
stockholm-gotland

— OBS! —
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Byggettan
Box 1288
171 25  Solna

Hyr stuga i fjällen
Byggettan har två stugor i Härjedalen, 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 det även möjlighet att hyra skoter och ge sig ut på långtur. På somma-
ren är det fjällvandring och fiske i mycket fiskrika vatten.

Byggettans stugor har rustik träinredning, braskamin och egen bastu. De är 
välutrustade för sex personer. Stugorna hyrs ut året om. Pris från 2 000 kr/vecka, 
under vintern finns stuga ledig ett flertal veckor.

 

Hyr stuga i skärgården 
Nu kan ni boka stuga på Gistholmen, som är en klippig och lummig ö i Stock-
holms mellersta skärgård, mellan Ingmarsö och Svartsö. Ön är liten och man 
tar sig runt på cirka en halvtimme. 

På Gistholmen har man nära till naturen och möjlighet till bad, fiske, rodd-
båtar och avkoppling, Det finns 20 enkla stugor som rymmer två till fyra perso-
ner. Alla stugor har bänkspis, kylskåp och eget utedass. Här finns inget rinnande 
vatten utan det hämtar man själv i den gemensamma brunnen. Gemensam är 
också storstugan.

Stugorna uthyres veckovis, vecka 25-31 under sommaren 2012. 
Priser mellan 1 300 kr och 2 700 kr/vecka, beroende på storlek och standard.
 
För information och bokning av Lofsdalen och Gistholmen
mejla Vimpeln på bokning@vimpeln.net eller ring 08-734 66 00.

— Semester — 

— Försäkringar —

Marléne Lindholm är ansvarig 
för konkurser på Byggettan. 

Läs mer på sidan 1 om hur Byggettan 
har hjälpt sina medlemmar vid en kon-
kurs med att få ut innestående löner 
och ersättningar genom lönegarantin.

 Företag i konkurs
 556312-4436 Berg montageservice AB, Bo       111209 
 556529-9186 Central Europé Constr. CEC AB 111201     
 556368-7002 DHM Snickeri & Underhåll AB      111214      
 556725-4817 EJ Bygg AB                       111227      
 556693-6315 Freja - Riv - Sanering AB        111207      
 556741-0955 House Service Svenska AB         111220      
 556727-8584 Inverness Bygg & Golv AB         111206      
 556793-3584 JPD Sweden AB                    111215      
 556736-6082 Linders Plattsättning AB, Billy  111209 
 556700-9294 MarchMount Industr i Uddevalla AB 111103     
 556304-7835 Plåtslagaregrupp. i Stockholm  111223      
 556787-6080 Rationell Bygg i Sthlm AB        111202      
 556523-1213 Renov. kontor omb. i Enskede AB  111223      
 969740-7899 Renoveringsspec. i Sthlm AB      111128

Aktuella belopp 2012
Inkomstbasbelopp, IBB,    54 600 kr.  
Pensionsgrundande inkomst, PGI, 
högst 7,5 IBB, 409 500 kr. 

Prisbasbelopp, PBB,     44 000 kr
Sjukpenninggrundande inkomst, SGI, 
7,5 PBB, 330 000 kr

För beräkning av föräldrapenning, SGI, 
högst 10 PBB 440 000 kr

När du ska uppge din inkomst till 
Försäkringskassan ska du lämna den 
aktuella lönen du har, även om du har 
högre inkomst än det högsta Försäk-
ringskassan ersätter. 

Detta är viktigt eftersom andra för-
säkringar ersätter efter den inkomsten 
som Försäkringskassan har registrerat 
som din årslön. Ackord, lagbastillägg, 
återkommande övertid är alltså inkom-
ster du ska räkna med.

    Slalomåkare pausar en stund utanför värmestugan i backen. Byggettan har två 
    stugor för uthyrning i Lofsdalen, välutrustade för sex personer.

— Konkurser —


