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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

TILLSAMMANS FÖR EN  
JÄMSTÄLLD BYGGBRANSCH

BRANSCHEN BEHÖVER 
FLER KVINNOR.

DET MÅSTE JU  
STÄDAS HÄR OCKSÅ.

Läs mer om årtiondets viktigaste kampanj på stoppamachokulturen.nu

Byggbranschen måste förändras. Och det fort. Idag är det inte 
längre någon som hävdar att kvinnor och män ska värderas 
och behandlas olika. Inte högt i alla fall. Men i vår bransch är 
verkligheten en annan. Våra medlemmar upplever att det fort-
farande finns en föråldrad syn på könsrollerna.  Machokulturen 

sitter i väggarna – kompetensen sitter i skägget. Detta kan 
vi inte acceptera! Våra medlemmar är tydliga – branschen 
måste förändras. Därför tar vi nu vårt ansvar och gör upp med 
fördomar, myter och machokultur. För dig, för branschen och 
för Sverige. För alla tjänar på en jämställd byggbransch.

NU GÖR VI UPP MED 

MACHO
KULTUREN! 
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Adjö till grottmannen

Hur ser det ut på din arbetsplats, 
skulle du vilja jobba där om du 
var tjej? Hur snackar ni, är det 
mycket kärringar och könsord? 

Du har ett ansvar för vad du säger, 
men också för att säga ifrån när an-
dra säger dumma eller rent kränkan-
de saker. Kanske bara på skoj – men 
skoj för vem?  För att kunna förändra 
måste det upp till ytan hur det ser 
ut på våra byggarbetsplatser. Våga 
prata - och ifrågasätt! Gå gärna in på 
vår Facebook och diskutera.

Vi måste förändra våra attityder för 
att få tjejer att vilja jobba i branschen. 
Börja redan i skolan och med lärling-
ar. Visa vilket bra och utvecklande 
jobb vi har. Visa att det inte handlar 
om styrka – utom om uthållighet och 
rätt teknik. Visa att man på ett bygge 
arbetar tillsammans. Att man räknas 
som en i gänget oavsett kön, sexuell 
läggning eller etnisk tillhörighet. 
Det är väl så vi vill ha det, eller hur? 
Tyvärr är det oftast inte så det ser ut 
idag.

5 procent av Byggnads medlemmar 
ska vara tjejer innan 2022. Det låter 
ju inte som ett särskilt svårt mål. Men 
om man tänker på att byggbranschen 
är ökänd för sin machokultur och att 
tjejerna är under 1 procent idag - så har 
vi lite att jobba med. Och i 
detta arbete har vi bygg-
cheferna med oss, det 
är bra. Men det är vi, 
du och jag, som måste 
förändra oss för att 
tjejer ska bli en i laget. 
Så adjö med dig grott-
man, det är 2015 nu!

— Lasse har ordet —

Lars Holmström 
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Hur ser det ut på din 
arbetsplats, skulle du vilja jobba där 

om du var tjej? Diskutera på vår Facebook 
ByggnadsSthlmGotland.

VA
D TYCKER DU?
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— Personalnytt —

     

Regionledning
Lars Holmström (1) är 

ordförande sedan regi-
onfullmäktiges årsmöte 
den 26 mars och avtals-

ansvarig är John Aspendal 
(2). Enhetschef är Fredrik 

Sirberg (3). 
I februari anställdes 

Tina Sundström (4), hon 
arbetar bland annat med 

administration av med-
lemskretsar.

Funktionärs-
utbildning
Den 2 mars anställdes Ste-

fan Axelsson (5), Rörgrup-
pen AB på en 17 veckors 
funktionärsutbildning. 
Den 4 maj anställdes 

Marianne S Kaattari (6), Rör 
Bogårdh AB, på en 17 veckors 

funktionärsutbildning.

Avtals- och 
medlems-
enheten

Enhetschef är Rolf 
Pettersson (7). Roger 

Thunqvist (8) är utsedd 
som HEA-ansvarig med 

ansvar för Huvuden-
treprenörsavtalet i 
regionen. 

I Avtals- och 
medlemenheten ingår 

Rättstvister, Ordning- och 
Reda, Medlem och för-
säkringar, Avtalsteck-
ning, UE-MBL §§38-
40, Lösen, Migration 

och lönebidrag.
Krister Strömberg (9), 

Jens Bryner (10) och 
Bertil Tunefalk (11) 
arbetar med förhand-
lingsfrågor. 

Katarina Helling (12) 
arbetar med avtalsteck-

ning samt med samord-
ning av utländsk- och 
migrerad arbetskraft 
(Ordning och reda). 

Ordning- och redafrågor 
kommer nu att ingå i 

Avtals- och medlem-
senheten där fler kom-
mer att arbeta med 
frågorna.

Det är mycket som händer inom Byggnads Stockholm-Gotland 
och vi anpassar organisation. Vi tar in medlemmar på projekt och 
funktionärsutbildning och en del befintlig personal får nya arbets-
uppgifter. Från den 1 januari 2015 delades regionens verksamhet 
i tre enheter; Regionledning, Avtals- och medlemsenheten samt 
Förtroendemannaenheten.

Förtroende-
manna-
enheten

Enhetschef är Tomas 
Kullberg (13) och arbets-

miljöansvarig är Johnny 
Rindebrant (14). Rehab 

hamnar under RSO-verk-
samheten, som Tomas 
Kullberg ansvarar för. 

I Förtroendeman-
naenheten ingår Studier, 

Lärlingar, Löner, Medbe-
stämmande, Regionala 
skyddsombud/Rehab. 

Göran Sporsén (15) ar-
betar med MB-frågor och 

Andrzej Stamirowski (16) 
med arbetsmiljöfrågor. 

1 april anställdes 
Marcus Johansson (17) 
på projekt RSO/MB på 
Gotland under sju måna-

der, Marcus kommer från 
Nybergs Entreprenad AB. 

Marcus gör arbetsplats-
besök över hela Gotland, 
han är regionaltskydds-
ombud samt har hand 

om MB-frågor.
Under mars månad 

avslutade Peter Johans-
son (18) sin ombuds-
mannautbildningen och 

arbetar nu med löneför-
handling.

1.

2.

3.

8.

4.

7.

11.

9.

5.

6.
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10.

14.

15.

16.

17.
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— Personalnytt —

Hyr en stuga 
i Lofsdalen 

Kontakta Solna Folkets Hus  
tel 010-601 16 00  

bokning@solnafolketshus.se

— Semester —

— Försäkringar —

— Konkurser —

Org.nr  Namn  Konkursdatum

556928-2121 3A Laget AB  150305
556666-1392 Arbetspartner i Sverige AB 150227
556277-9263 Berga Asfalt i Stockholm AB 150408
556277-9891 Brandt Entrepr i Tyresö AB 150225 
   (Granitgruppen i Stockholm AB)
556820-6733 Dahlqvist SnickarTeam & 
   Byggservice   150325
556750-8428 EF Entreprenad AB 150224
556774-0013 FH Borr & Såg AB 150213
556666-8876 Granlund House 150311
556834-3718 JKC Byggen AB 150224
556391-8167 Klobo Entrepenad AB 150313
969735-5593 Kreativa Hem Sverige KB 150421
556710-9250 Monex Bygg AB 150420
556536-7173 Målerialliansen AB 150224
556501-0781 Norber Consulting AB 150210
556809-3404 Nordisk Bygg & Montage-
   partner AB  150423
556942-1059 OSM Bygg AB 150227
556591-9569 ParaRex AB  150327
556853-1510 R.Å.E. Caico AB  150212
556748-9009 RMI Projekt AB 150414 
   (Östberga uthyrning AB)
556902-9159 Rysmar AB  150422 
   (VMG Entreprenad)
556810-2882 Sandan Bygg AB 150420
556566-3779 Stuvsta Plåtslageri AB 150323
556539-8145 Svensk Bergsprängning AB 150408
556851-6180 Tedmax Entreprenad AB 150225 
556763-6369 Tyresö Bygg & Smides-
   arbeten AB  150331
556764-8372 Zero Ocho Entreprenad AB 150420 
   (Expo konsulterna i Sverige AB)

Företag i konkurs

Följande företag har gått i konkurs  
7 februari - 7 maj 2015. 

Vill du få besök på 
din arbetsplats? 

Har du och dina arbetskamrater 
vetskap om vilka avtalsförsäkring-
ar ni omfattas av? Det finns många 
anställda på våra arbetsplatser som 
inte har det. Vissa har till exempel 
inte ens ansökt om ersättningar de 
kan ha rätt till.

För att du som medlem ska bli med-
veten om vilka avtalsförsäkringar som 
finns - och hur viktigt det är att du är 
anställd hos en arbetsgivare med kol-
lektivavtal för att försäkringarna ska 
gälla dig - har byggfacken startat ett 
uppsökeriprojekt för att informera om 
avtalsförsäkringarna.

Den 1 januari anställdes Lars Berg 
(19) och Tomas Craftman (20) 

till projekt Lösen under 
12 månader. De kom-

mer båda från Einar 
Mattsson. Lars och 
Tomas arbetar med 
att få företag att 

rapportera in löner 
till löneredovisnings-

systemet Lösen, för att 
kunna kontrollera 
att företagen betalar 
ut avtalsenliga löner.

— Personalnytt forts. —

Projektet pågår under två perioder, 
den 27 april - 26 juni samt den 3 au-
gusti - 25 september och samordnas av 
LO-distriktet Stockholm. Byggfacken 
i Stockholm (Elektrikerna, Målarna, 
Byggnads och Seko väg och ban), besö-
ker små arbetsplatser vilket i detta fall 
betyder att arbetsplatsen har få anställ-
da eller finns under en kortare tid. 

Arbetar du på en arbetsplats som vill 
ha besök? Kontakta gärna Christina 
Labus på LO-distriktet Stockholm, te-
lefon 076-117 70 06 eller mejla christina.
labus@lo.se.

Den 1 april anställdes Krister Wican-
der (21) och Ralf Boström (22) 

till projekt Lön under 12 
månader. Krister kom-
mer från Stark Fasad och 
Ralf kommer från Peab 
Bostad.

Krister och Ralf riktar 
in sig på små och med-

elstora företag och åker 
runt och gör löneavstäm-

ningar, värvar medlem-
mar och kontrollerar om 
företag har avtal.

Personal  
som slutat

Christian Bengtzelius, tidigare ord-
förande, slutade på Byggnads Stock-
holm-Gotland i februari 2015. Tommy 
Andersson, tidigare avtalsansvarig, 
slutade i januari 2015.

20.

19. 21.

22.

Mia Fridlizius är 
försäkringansvarig på 
Byggnads Stockholm-
Gotland.



Sidan 4      Helt enkelt – från Byggnads Stockholm-Gotland       nr 2, 2015

B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25  Solna

Påverka avtalen - skriv motioner
2016 års avtalsrörelse är igång. Använd din rätt som medlem 
i Byggnads för att påverka avtalen genom att skriva en motion.

Gå ihop i kretsen eller skriv en enskild motion.

— Dags att skriva motioner till avtalsrörelsen —

Den mall som ska användas till motionerna 
finns att spara ner från vår webbsida  
www.byggnads.se/stockholm-gotland gå in 
under Motioner i vänsterspalten. 
Fyll i motionen, spara den och mejla den 
sedan som bilaga till stockholm-gotland@
byggnads.se.

Det måste vara ett avtalsförslag för varje 
avtalsområde (om det står ”gäller alla avtal” 
godkänns inte motionen). Enskilda med-
lemmars motioner ska vara inlämnade till 
Byggnads Stockholm-Gotland senast den 21 
augusti. Kretsarna behandlar motioner på 
kretsmötet den 15 september. Dessa lämnas 

till Byggnads Stockholm-Gotland senast 
den 16 september, där regionledningen går 
igenom dem och slår ihop motioner som 
handlar om samma sak. 

Dessa lämnas vidare till regionstyrelsen 
som behandlar dem på styrelsemötet den  
16 november. Kretsarna får sedan motioner 
på remiss den 17 november. På regionfull-
mäktiges möte den 10 december godkänns 
eller avslås motionerna. 

Våra kollektivavtal gäller t o m den 31 mars 
2016, utom Maskinentreprenadavtalet 
som löper ut 30 april 2016.

2015
21 augusti - enskilda medlemmars motioner lämnas till regionledningen.

15 september - motioner behandlas i kretsarna *.

16 september - kretsarna motioner lämnas till regionledningen.

16 november - motioner behandlas av regionstyrelsen. 

17 november - motioner går på remiss till kretsarna.

10 december - motioner tas i regionfullmäktige.

2016 

31 mars - samtliga kollektivavtal löper ut, utom Maskinentreprenad- 

avtalet som löper ut 30 april.

* Tid och plats för kretsmöten finner du i tidningen Byggnadsarbetaren.


