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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Dags för avtalsrörelse!
Nu börjar stämningen sakta 
men säkert trissas upp inför 
den kommande avtalsrörelsen. 
Byggnads har under en längre 
tid arbetat med att ta fram en ny 
förtroendemannautbildning. Den ger 
betydligt bättre förutsättningar för 
det fackliga förtroendeuppdraget i 
företagen. Vi vill ge våra fackliga för-
troendevalda, FFV, en bättre grund 
för det långsiktiga arbetet - och det 
borde även ligga i företagens intresse 
eftersom även de vill ha välutbildade 
FFV att överlägga, resonera och 
förhandla med. 

Trots det så har förankringen 
med Sveriges Byggindustrier, BI, 
om det nya materialet nu avbrutits 
i oenighet, efter flera månaders 
överläggningar. ”Vi motsätter oss 
inte utbildning däremot tycker vi att 
vi ska vara överens”. Det säger Mats 
Åkerlind, förhandlingschef på BI, 
samtidigt som han går ut med direk-
tiv till företagen att de inte längre ska 
betala för facklig förtroendaman-
nautbildning. Ledigt kan de få - men 
inget betalt, säger BI. 

Jag har efter fem år som ord-
förande för Byggnads Stockholm 
Gotland bestämt mig för att lämna 
över ordförandeklubban till nya 
krafter vid årsmötet den 26 mars. 
Det har varit oerhört stimulerande 
och lärorika fem år. Jag är 
säker på att Byggnads 
långsiktigt är på rätt 
väg och vill samtidigt 
tacka alla er medlem-
mar för det mycket 
starka stöd jag känt 
under hela min tid som 
ordförande!

— Christian har ordet —

Christian Bengtzelius
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

 

Nu gäller huvud-
entreprenörs-

ansvar i Byggavtalet

Den 1 januari infördes ett huvudentreprenörsansvar i 
Byggavtalet. Det innebär att arbetsgivarna får ett större  
ansvar att hålla ordning och reda på arbetsplatsen. 
Huvudentreprenörsansvaret ska också underlätta för 
Byggnads att driva tvister mot underentreprenörer som  
smiter undan sitt ansvar. Kortfattat gäller följande:

Huvudentreprenörens  
skyldigheter

•	 Hålla en aktuell UE-lista på 
bygget.

•	 Medverka vid överläggning om 
UE saknar kollektivavtal, för-
handlingsvägrar eller på annat 
sätt inte medverkar vid en tvist.

•	 Se till att UE inte har löneskul-
der eller andra obetalda ersätt-
ningar.

Underentreprenörens 
skyldigheter

•	 Måste uppdatera UE-listan  
när de tar in egna under- 
entreprenörer.

•	 I första hand är det under- 
entreprenören som ska betala  
ut ersättning.

Avtalet gäller
•	 Byggavtalet från den 1 januari 2015.
•	 Teknikinstallationsavtalet och  

Plåtavtalet från den 1 januari 2016.

Byggnads rättigheter
•	 Ta del av UE-listan senast fyra  

dagar efter begäran.
•	 Om tvisten inte kan lösas genom 

överläggningar kan Byggnads 
begära att tvisten prövas i Ord-
ning- och redanämnden.

Arbetstagarens rättigheter
•	 I första hand ska pengarna beta-

las ut av den underentreprenör 
som är arbetsgivare för den drab-
bade arbetstagaren.

•	 Går tvisten till Ordning- och 
redanämnden som finner att 
arbetstagaren har rätt till ersätt-
ning ska den betalas ut från en 
fond som Sveriges Byggindustrier, 
BI, inrättar och finansierar. 
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— Medlemsservice —

Förlåt  
för att du inte 
kommit fram  

till oss på  
Medlemsservice!

Tillhör du dem som inte kommit 
i kontakt med Medlemsservice, 
som ringt eller mejlat - kanske 
flera gånger - utan att få svar på 
dina frågor?

Under perioder har telefonen till 
Medlemsservice inte fungerat och 
mejlen har inte kommit fram alls, 
utan under flera veckor stannat kvar 
i cyberrymden. Hundratals mejl har 
nu plockats fram ur systemet och vi 
betar av dem så fort vi bara kan.

Anledningen till allt strul har varit 
omläggningen av telefon och datasys-
tem, där något blev fel. Vi ber verkli-
gen om ursäkt för hur detta drabbat 
dig som är medlem, du kommer att få 
svar - vi ber dig bara att ha ytterligare 
lite tålamod! 

Medlemsservice tel 010-601 10 08, 
har öppet måndag-torsdag 
kl 8.00-12.00, e-post 
01medlem@byggnads.se

— VVS —

Mer arbetstids-
förkortning VVS 
 Från årsskiftet har du som jobbar på 
Teknik/Installationsavtalet (VVS-
avtalet) fått två timmar utökad arbets-
tidsförkortning, från 37 till 39 timmar 
per år.

— Fackliga möten —

Medlemsavgift 2015

Som medlem i Byggnads har man 
rätt att ha UVA-möten på högst  
5 timmar per år på betald tid. 

Rätten regleras i §10 Utvecklingsavtal 
i Byggnadsindustrin, som har funnits 
sedan 1 mars 1986. Tiden går att dela 
upp på fler tillfällen, t ex ett tillfälle på 
våren och ett på hösten. 

För att få till ett UVA-möte krävs 
ett samråd med arbetsgivaren om när 
och var det kan hållas. Samråd och 
planering sker mellan MB-grupp och 
företaget. Finns ingen MB-grupp på 
företaget är det Byggnads region som 

samråder och planerar med företaget. 
I samband med UVA-mötet är det ett 
gyllene tillfälle för företaget att infor-
mera om ekonomi, orderingång och 
framtidsutsikter.

På själva UVA-mötet behandlas oftast 
dessa punkter: Arbetsmiljö, avtalsin-
formation, försäkringsinformation, 
lärlingsfrågor och val av personer till 
förtroendeuppdrag.

Vill ni ha ett UVA-möte på din 
arbetsplats eller företag, kontaktar er 
MB-grupp på företaget eller Byggnads 
region Stockholm-Gotland:

UVA-möte  
= facklig information på betald tid

Percy Sandstedt, tel 010-601 12 72, percy.sandstedt@byggnads.se
Jens Bryner, tel 010-601 11 40, jens.bryner@byggnads.se 
Robert Belving, tel 010-601 11 37, robert.belving@byggnads.se

Avgifts- Löneintervall Timlön Medlemavgift Totalt   
      klass kr/mån kr/mån inklusive

    a-kassa
  
1                  32 000 –                               184 –  524 663
2 24 200 – 31 999 139 – 183 479 609
3 22 000 – 24 199 126 – 138 440 570
4 19 800 – 21 999 112 – 123 397 533
5 17 600 – 19 799 101 – 113 365 495
6 16 500 – 17 599  95 – 100 309 439
7   8 900 – 16 499 50 – 92 235 369
8            0  –   8 699     0 – 50  49 179
9              Avgiftsbefriade (gymnasieelever)     0     0

— Medlemsavgift —

Hyr en stuga i Lofsdalen 
Kontakta Solna Folkets Hus  
tel 010-601 16 00  
bokning@solnafolketshus.se

— Avkoppling —
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— Konkurser —

Org.nr  Namn  Datum
556774-4635 3 Plåtslagare Stockholm AB 141202
556852-6734 Anhå Kran & Schakt AB 141204
556937-1163 Bygger Stockholm BMG AB 141212
556740-4438 Byggmästargr. Entrepr. GL AB 141126
556874-9443 Byggt. i Timmerman i Åre AB 150102
556645-8401 Camp Byggnads AB, E. Konkurs 141205
556064-9765 CH Bygg i Stockholm AB 141229
556609-8702 Conwell Byggnads i Mälard.AB 141204
556842-1548 Diasec Allservice Stockholm 141216
556467-7291 Fredriks Bygg & Plattsättn. AB 141120 
556703-8301 Hagsta Rör och Värme AB 141114
556696-4580 Jaweco Bygg AB 141201
556709-7869 JL Villavärmetekn. i Sverige AB 141118
556731-6947 Lucidor Byggentreprenad AB   141111 
556570-1025 MultiX i Stockholm AB  141113
556775-8015 Prognat AB  141119
556754-5487 Stockholms Grund och Mark AB 141216 
556465-8382 Sthlms Undertak ,Vent, El AB 141120
556600-7463 Svenska Mat i Syd AB 150114 
   tidigare Svenska Bygg & Miljö AB
556772-5717 Säkerhetsmontage Sthlm AB  150128
556631-8548 Söderberg o Kruus Fasad&Mål.AB 141211 
556581-9520 Södertörns Maskin & Hantv.AB  141118 
556341-6139 Helatolvajhus i Sverige AB  141215 
   tidigare Tolvaj AB

Företag i konkurs

Följande företag har gått i konkurs  
10 november 2014 - 6 februari 2015. 

— Lärlingar —

Välkommen till Studieverkstan 
(tidigare Öppet hus) om du behö-
ver hjälp med att komma igång 
med din distansutbildning.  
Hit kan du också komma om du vill 
ha svar på frågor och funderingar när 
du läser studiematerialet och ska göra 
uppdragen, som ingår i ditt yrkesval. 
Tänk också på att distansutbildning-
en har en giltighetstid och är en del i 
din utbildning till byggnadsarbetare 
med yrkesbevis.

Ingen bindande föranmälan behövs 
men meddela gärna om du har för av-

sikt att komma, för vår planering. Tänk 
på att ta med dig ditt studiematerial.

Datum för vårterminen 2015
Onsdagar kl 15.00–18.00 (lokalen 
öppnas kl 14.30) följande datum:

 18 februari 
  4 mars 
 18 mars 
    1 april 
  15 april 
 29 april 
 20 maj

Lärare är Ola Söderblom, utbildad 
yrkeslärare på Kista Gymnasium med 
yrkesbevis som murare 
tel 076-123 47 91.

Kontaktperson på 
Byggnads Stockholm-
Gotland är Jenny 
Starkenberg  
tel 010-601 12 70, e-post 
01larling@byggnads.se.
Adressen till Studieverk-
stan är Solna Folkets Hus 
(Byggnads), Skytteholmsvägen 2, Solna.

Studieverkstan
för dig som läser fackteoretisk distansutbildning genom BYN/Hermods

Kör Gokart med ungdomsgruppen
Fredagen den 13 mars ordnar Byggnads Stockholm-Gotlands ungdomsgrupp en 
Gokart-tävling för dig som är medlem i Byggnads och under 30 år. 

Vi börjar kl 16.45 vid Gokart Stockholms bana vid Globen med en presentation av 
Byggnads och ungdomsgruppen, för att sedan tävla ute på banan. 

Ytterligare information och anmälning gör du genom att mejla
john.humble@byggnads.se

— För dig under 30 —
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25  Solna

— Studier —

Din lön och ditt avtal
16 timmar. Studiestipendium eller 
utbildningsarvode.
Kurs för dig som vill lära dig grunderna i ditt 
avtal. Vi talar om resor, arbetstidsförkort-
ning, semesterlön, ackordslistor eller andra 
sätt att få upp din lön. Kom och få svar på 
dina frågor och lär dig grunderna i ditt avtal.

Datum: 30-31 mars

Våra försäkringar 
8 timmar tvärfacklig kurs. Studiestipendium 
eller utbildningsarvode.   
Våra försäkringar är en kurs för dig som vill 
lära dig mer om dina försäkringar, i lag, avtal 
och medlemsförsäkringar.

Datum: 16 mars

Ackordstagare och avtal VVS  
steg 1 och 2 
24 + 16 timmar. Studiestipendium eller  
utbildningsarvode.
Detta är en kurs för dig som jobbar som mon-
tör eller isolerare. Vi talar om VVS-avtalet, 
ritning och mätningsteknik, ackordsberäk-
ning samt att faställa normtid enligt underlag.

Datum: steg 1) 2-4 mars   steg 2) 9-10 april

Anmälan
www.byggnads.se/Stockholm-Gotland under 
fliken Utbildning. 
e-post studier.byggettan@byggnads.se 
tel 010-601 11 76, sms 070-306 65 45

Du som vill studera mer - hitta fler  
utbildningar på www.fackligutbildning.se

Lär dig något nytt i vår

— Försäkringar —

q  Varför får kvinnor lägre pension? 
q  Detta innebär den slopade avdragsrätten.
q  Därför ska du flytta ihop pensionen.

Välkommen till någon av tjejkvällarna   

Kvinna, ta makten över din pension
med temat ”Kvinna, ta makten över din 
pension” den 23/3, 31/3, 15/4 eller 23/4  
kl 18.00-20.00. Byggnads, i samarbete 
med Folksam, bjuder in tjejer för att 

mingla en kväll, må bra och samtidigt 
förena nytta med nöje.

Läs mer, och hur du anmäler dig:
www.byggnads.se/stockholm-gotland

Studiefoldern finns som pdf på vår webbsida,  
www.byggnads.se/stockholm-gotland under fliken Utbildning.


