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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Krav bytta på VVS-avtalet

Vi ser till att ni får 
starka kollektivatal
Fredagen den 15 februari bytte vi 
krav med VVS-Företagen. Förra årets 
avtalsrörelse på det avtalet lär vi sent 
glömma - med den längsta konflikten 
i mannaminne. Då kan man kanske 
tro att det kommer att bli lite lugnare 
i år? Efter att ha läst VVS-Företagens 
krav och deras kommenterar på 
våra krav är jag dock inte lika säker 
längre.

Robert Jakobsson, deras förhand-
lingschef, säger bland annat om våra 
krav att ”en höjd föräldralön eller semes-
terlön bör vara frågor för det enskilda 
företaget att besluta”.

Arbetsgivarna talar vidare i sina 
krav om ökad flexibilitet i synen på 
arbetstidens förläggning och lokala 
fördelningsbara lönepotter med indi-
viduell lönesättning, förändringar av 
arbetstidsförkortningssystemet, lägre 
lön efter godkänt branschprov under 
ytterligare två perioder, rätt till trakta-
mente först vid 70 km från såväl bostad 
som företaget, 12 månaders provanställ-
ning för lärlingar, 14 dagars uppsäg-
ningstid om man själv väljer att avbryta 
provanställning, längre uppsägningstid 
ju längre du varit anställd. Och listan är 
mycket längre än så...

Det är dock tur att vi är två parter, 
våra medlemmar vill ha 
starka kollektivavtal och 
det ska vi se till att ni får!

Läs våra krav till  
VVS-Företagen på  
www.byggnads.se

— Christian har ordet —

Christian Bengtzelius
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Hör av dig till 
Andrzej Stamirowski, Byggnads Stockholm-Gotland 

tel 010-601 11 32     
  e-post andrzej.stamirowski@byggnads.se 

Andrzej bryr sig om 
just din arbetsmiljö
Andrzej Stamirowski brinner 
för arbetsmiljöfrågor och 
vill gärna hjälpa till på din 
arbetsplats. Han talar flera 
språk och har erfarenhet från 
byggarbetsplatser i olika 
länder. Under ett år jobbar 
han i ett projekt på Byggnads 
Stockholm-Gotland som 
regionalt skyddsombud.
 
Andrzej Stamirowski kommer 
att åka ut på spontanbesök på 
byggen, men vill du att han ska 
komma till din arbetsplats så 
slå honom en signal! 

- Jag vill speciellt gärna kom-
ma i kontakt med folk från t ex 
Polen, för att berätta om vilken 
arbetsmiljö och utrustning de 
kan kräva av sin arbetsgivare 
och vad facket kan göra för 
dem. Få dem att förstå att de 
inte har något skydd utan kol-
lektivavtal, försäkringar och 
a-kassa, säger Andrzej.

Andrzej är murare och 
betongare och har jobbat på 
byggen i 26 år, gick med i facket redan 
på gymnasiet. Han har en tysk mamma 
och en polsk pappa och har bott och 
arbetat i ett antal länder i Europa. Han 
talar svenska/polska/ukrainska och 

gör sig förstådd på tyska och serbiska. 
Andrzej har bott i Sverige i sex år och 
arbetar i vanliga fall på Einar Mattson, 
med fackligt uppdrag som skyddsom-
bud.
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Fick hjälp av 
Byggnads att 
få ut 35 000 kr
 
Jim hör av sig till Byggnads med-
lemscenter eftersom hans arbetsgivare 
inte betalat hans lön, det handlar om 
35 000 kr som han inte fått. 

En ombudsman på Byggnads Stock-
holm-Gotland ringer tillbaka samma 
dag och går igenom med Jim vad som 
har hänt. Jim får ta fram underlag för 
de krav han har i form av kopior på tid-
rapporter och lönespecifikationer. När 
ombudsmannen räknat igenom vad 
Jim skulle ha fått i lön så skickar han 
ett krav till företaget och kallar dem till 
förhandling.

När företaget inte hör av sig - och det 
ser ut som att de inte kommer att betala 
- skickar Byggnads ärendet vidare, 
för att få hjälp att driva in pengarna. 
Det slutar med att företaget blir satta i 
konkurs och Jim får 35 000 kr genom 
den statliga lönegarantin.

Viktigt för att Jim skulle få ut sina 
pengar - och det som hjälpte till att 
skynda på att få ut pengarna - var att 
Jim hade sparat kopior på lönespecifi-
kationer och tidrapporter.

Genom att Jim var medlem i Byggnads 
kunde han även känna sig trygg med 
att få hjälp hela vägen. Utan att behöva 
betala något extra, inte ens när det behöv-
des anlitas en juristfirma för att få hjälp 
med indrivning och konkursansökan.

— Medlemsnytta —— Arbetsmiljö —

Det är alltid viktigt att spara löne-
specifikationer, anställningsavtal 
och se alltid till att ta en kopia på 
när du lämnar in din tidrapport. 
För att kunna kräva ut pengar av 
din arbetsgivare behöver du kunna 
bevisa att du har rätt till dem. Med 
bättre bevisning går det oftast lätt-
are och fortare.
Har du inte fått ut din lön, vänta 
inte utan kontakta medlemscentret 
Byggnads Nu på tel 010-601 10 00.

– Det har aldrig föresvävat oss i 
Byggnads att ett skyddsombud som 
är anmält till arbetsgivaren och är 
facklig förtroendeman inte skulle 
kunna verka som skyddsombud på 
alla de arbetsplatser som arbetsgi-
varen har. Detta är en ordning som 
Byggnads aldrig kan acceptera säger 
Johan Lindholm, förbundsordförande 
på Byggnads.

Vad den här domen betyder för 
skyddsombuden i framtiden är svårt 
att greppa i nuläget. Domen kommer att 
analyseras i detalj för att se vilka krav 
på förändringar som behövs göras i 
lagstiftning och/eller kollektivavtalen.

- Vi står inför ett vägval nu. Om vi 
inte har några skyddsombud i bolagen 

tappar vi ju skyddsarbetet i bolagen, 
det blir inga långsiktiga mål med 
arbetsmiljöverksamheten. Vad händer 
med rehab, arbetsplatsanpassning, 
återgångsarbete efter sjukskrivning, 
allt förebyggande arbete? Vi tappar hela 
samverkansfrågan som Arbetsmiljö-
lagen är uppbyggd på, säger Tomas 
Kullberg, arbetsmiljöansvarig på Bygg-
nads Stockholm-Gotland. 

Tomas Kullberg är också orolig för 
att konsekvenserna av domen blir att 
skyddsombuden inte kommer att få till-
räckligt med utbildning, om byggtiden 
är för kort.

- Då tappar vi i kunskap och det blir 
svårt att rekrytera nya skyddsombud i 
verksamheten, säger han.

— Medlemsservice —

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!

AD-dom påverkar 
skyddsombudets roll 

 
Strax före jul kom en dom från AD-domstolen i målet mot Värmdö 
Bygg. Ett mål som från början handlade om trakasserier av ett 
skyddsombud, men som sedan kom att handla om var ett skyddsom-
bud ska utses. 
    Enligt domen gäller arbetsplatsbegreppet för skyddsombud 
– alla skyddsombud är utsedda på arbetsplatsen, inte i företagen. 
Byggnads har alltid utsett skyddsombud i företagen, där verksam-
hetsområdet varit anställningsområdet.

Tomas Kullberg

Fel i medlemsbeviset
Medlemsbeviset  för 2013 som förbun-
det har skickat ut innehåller fel:
För dig som betalar din medlemsavgift 
via autogiro står det fel i medlemsbevi-
set. Informationen i kolumnen ”Summa 
inkl. tidigare skuld” är tyvärr felaktig 
på alla utskickade medlemsbevis, 
bortse från den informationen.

Övriga belopp är korrekta, har du en 
tidigare skuld framgår den i kolumnen 
för ”Tidigare skuld”.

Byggnads ber om ursäkt för detta!

Nästa medlemsmöte i medlemskretsar-
na är den 12 mars. Tid och plats

www.byggnads.se/stockholm-gotland 
gå in under Medlemskretsar

— Kretsmöten —
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Percy Sandstedt har 
projektanställts i tolv 
månader, han började 
den 19 november 2012. 

Hans huvudsakliga ar-
betsuppgifter är att be-

söka små och medelstora 
företags arbetsplatser 
och få igång ett fackligt 

engagemang.

Andrzej Stamirowski 
har projektanställts i 
tolv månader från den 

1 februari 2013. Hans 
huvudsakliga 
arbetsuppgifter är 

— Studier —

— Personalnytt —

— Försäkringar —

Fem snabba - vet du att...

att förstärka den regionala skyddsom-
budsverksamheten, RSO, på Byggnads 
Stockholm Gotland.

Leif Nysmed är föräldraledig i åtta må-
nader från den 2 januari 2013. Lennart 
Brantemark övertar Leifs arbetsupp-
gifter som förhandlare under tiden.

q Om du är uppsagd på grund 
av arbetsbrist och du har fyllt 40 år när 
anställningen upphör kan du söka AGB 
(försäkring om avgångsbidrag). Blan-
kett hittar du på www.afaforsakring.se. 
q Om du är sjuk längre än 14 

dagar kan du ansöka om AGS (avtals-
gruppsjukförsäkring), det gör du själv 
enkelt via AFA Försäkrings kundwebb, 
www.afaforsakring.se.
q Om du planerar att gå i pension, 

tänk då på att du behöver ansöka om din 
allmänna pension hos pensionsmyndig-
heten. Ansökan måste skickas in i god tid, 

gärna två månader innan 
din första utbetalning.
q Om du planerar 

att arbeta samtidigt som du 
tar ut pension, bör du tänka på att detta 
kan påverka din arbetslöshetsersätt-
ning om du blir arbetslös. 
q Om du är föräldraledig och 

har föräldrapenning bör du ansöka om 
Premiebefrielseförsäkringen. Försäk-
ringen betalar din pensionspremie till 
Avtalspension SAF-LO. Anmälan gör 
du enklast på AFA Försäkrings kund-
webb, www.afaforsakring.se.

Leif NysmedAndrzej Stamirowski Lennart Brantemark

Äntligen är den här:
Den nya studiesidan!

Nu kan du se Byggnads Stockholm-Gotland kurser på vår hemsida. 
Vi på Studier hoppas det ska att det ska bli lättare för dig att se alla kurser vi har. 

Du som är förtroendevald kan också se din utbildningsplan.
Meddela oss gärna dina synpunkter på utseende och innehåll!

Du hittar kurserna på www.byggnads.se/stockholm-gotland gå in under Studier.

Välkommen! Roland Ahl och Anki Nordlander på Studier

Percy Sandstedt

Mia Fridlizius

Hyr stuga  
i skärgården

Stressad? Upplev lugnet - hyr 
en stuga på Gistholmen! Det 
är en klippig och lummig ö i 
Stockholms mellersta skärgård, 
mellan Ingmarsö och Svartsö. Ön 
är liten och man tar sig runt på 
en halvtimme.

På Gistholmen finns 20 enkla 
stugor som rymmer två till fyra 
personer. Alla stugor har bänk-
spis, kylskåp och eget utedass. 
Här finns inget rinnande vatten, 
utan det hämtar man själv i den 
gemensamma brunnen. 

Priser mellan 1 300 kr och 2 700 kr/ 
vecka, beroende på storlek och 
standard.

Hyr stuga 
i fjällen

 
Unna dig en resa till fjällen!  
Byggnads Stockholm-Gotland 
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 möj-
lighet att hyra skoter och ge sig ut 
på långtur. På sommaren är det 
fjällvandring och fiske i mycket 
fiskrika vatten.

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 på Gistholmen eller i Lofsdalen

ring Vimpeln 010-601 16 00.

NYHET
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Byggnads Sthlm-Gotland
Box 1288
171 25  Solna

 — Gymnasieelever/lärlingar —

Det är viktigt att du som är lärling ”ser 
om ditt hus” och går med i a-kassan. Men 
du har ännu större möjligheter att få dina 
rättigheter tillgodosedda om du också går 
med i facket. 

Väldigt ofta upptäcker Byggnads 
felaktiga löner och semesterersättningar. 
Facket räddade löne- och anställnings-
villkor till ett värde av över 1 miljon kr 
under förra året, för cirka 100 lärlingar 
som var medlemmar i Byggnads Stock-
holm-Gotland. 

Under januari och februari har av-
gångseleverna från Bygg o Anläggnings-
programmet besökt Byggnads i Solna 
på informationsdagar. Att kunna sina 

rättigheter och skyldigheter är viktigt när 
man ska börja sitt yrkesliv. 

200 av de 240 ungdomar som hittills 
har varit på informationsdagarna sökte 
medlemskap i Byggnads. Det är ett po-
sitivt trendbrott att så många ungdomar 
väljer att gå med i byggfacket!

Man blir inte automatiskt medlem i 
a-kassan när man gå med i facket. Vi står 
inför ett besvärligt arbetsmarknadsläge 
och man spår en kraftig arbetslöshet hela 
2013, och då borde alla vara med i a-kas-
san. Maxersättningen från a-kassan är 
80 procent av inkomst upp till 18 700 kr/
månad, vilket innebär en ersättning om 
14 960 kr/månad före skatt i genomsnitt 

för en lärling - och det är bättre än noll.
Om du redan är arbetslös, eller inte 

hinner uppfylla kraven för att få a-kassa 
innan en eventuell arbetslöshet - ring 
Byggnads. Unna dig en facklig kurs där 
ung möter ung och du kan få tips om vad 
facket kan hjälpa dig med.

Byggnads Stockholm-Gotland  
tel 010-601 10 08. 

Byggnads a-kassa  
tel 010-601 18 00.

Lärling - se om ditt hus
Du 

som är medlem, lagbas, 
MB-ledamot - hör med din arbets-

givare om det finns plats för en lärling 
hos er. Det finns många duktiga byggelever 

som går ut gymnasiet till sommaren!

Kontakta Margareta Fäldt
Lärlingsgruppen  

tel 010-601 11 45

100 lärlingar som var medlemmar i Byggnads Stockholm-Gotland 
fick hjälp att få ut över 1 miljon kr under förra året - där facket  
upptäckt felaktiga löne- och anställningsvillkor.

Nu kör vi igång yrkesklubbarna 
– du hänger väl med!

Kommer ni ihåg repet i maj 2011? Grupparbetet om övergången från avdelning till 
region. En av frågeställningarna var om vi skulle driva yrkesklubbarna vidare
 – det ville vi – där intresse finns. 

Nu bjuder vi in dig som jobbar inom bil och maskin, bleck och plåt, glasmästeri, 
golvläggare, isolerare, stenmontörer, stuckatörer, ställningsbyggare, undertaks-
montörer och dykare.

Tid: Den 10 april, klockan 17.00

Plats: Konferens Vimpeln, Skytteholmsvägen 2 i Solna

Vi bjuder på smörgåstårta. Välkommen!

Anmäl dig senast måndagen den 25 mars till byggnads@stockholm-gotland.se 
eller på telefon till Jenny Starkenberg 010-601 12 70 eller Karin Grées 010-601 11 47.

Läs yrkesteori 
med Svante
Svante Jansson hjälper dig som läser 
fackteoretisk utbildning på distans.

Du behöver inte anmäla dig innan 
- det är bara att dyka upp! 

Öppet hus följande datum under våren:
4 mars 
18 mars
15 april

Plats: Konferens Vimpeln, Skytteholms-
vägen 2, Solna. 

Lärare: Svante Jansson 070-604 40 46.

Kontakt på Byggnads Stockholm-
Gotland: Margareta Fäldt 010-601 11 45.

— Yrkesklubbar —


