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 från Byggnads Stockholm-Gotland

Vårt väl övervägda beslut om upp-
sägning och varsel grundade sig i att 
Sveriges Byggindustrier, BI, inte visat 
något som helst intresse att hitta lös-
ningar i de för oss allra viktigaste frå-
gorna - ordning och reda på våra bygg-
arbetsplatser.

Någon måste ta ansvar för kontroll 
och uppföljning av de företag som upp-
handlas som underentreprenörer i allt 
större omfattning. 

Och vilka lämpar sig bättre för att 
ta det ansvaret än de som bestämmer 
vilka underentreprenörer som ska få 
jobben, huvudentreprenören. Genom 
att ålägga huvudentreprenören med 
ett huvudentreprenörsansvar så skulle 
man tvinga fram en betydligt bättre 
kontroll i alla led.

Vi skulle också ha några att rikta våra 
medlemmars krav gentemot när ose-
riösa företagare gått under jorden och 
lämnat lönekrav och andra tvister bak-
om sig.

I en annan för våra medlemmar 
oerhört viktig fråga – arbetsmiljön 
- har vi inte heller funnit några lös-
ningar som vi har samsyn om. Vi kan 
aldrig någonsin acceptera att det dör 
en byggnadsarbetare varje månad på 
svenska byggarbetsplatser år ut och år 
in! Därför måste vi få på plats regler 
och avtal för våra skyddsombud och 
en samsyn på hur utbildningen av våra 
skyddsombud ska se ut. 

Vi bestämmer själva vilka som ska 
företräda Byggnads som fackligt för-
troendevalda. Detta ifrågasätts nu 
av BI på ett sätt som strider mot hela 
svenska modellen och den facklig för-
troendemannalagstiftning som finns.

BI ifrågasätter också en av de star-
kaste grunderna i vårt Byggavtal. Ar-
betsgivarna försöker att diktera villko-
ren genom att ensidigt bestämma vilka 
löneformer som ska råda på arbetsplat-
serna och då med system som baserar 
sig på ekonomiska resultat, utan någon 

Därför strejkar vi
Byggnads har sagt upp 
Byggavtalet och varslat om 
konflikt från den 19 mars 
och 20 mars. 800 medlem-
mar i Byggnads Stockholm-
Gotland på ett stort antal 
företag och arbetsplatser i 
Stockholm och på Gotland 
berörs av varslen. 
     Byggnads ordförande  
förklarar varför Byggnads 
valde att säga upp avtalet.

som helst säker insyn varken från de 
anställda eller Byggnads.

De här grunderna var det som fick 
oss att säga upp Byggavtalet och varsla 
om konflikt.  Men det finns också fler frå-
gor i årets avtalsrörelse där vi i skrivande 
stund har långt kvar till en lösning. Vi står 
bakom LO-samordningen när det gäller 
löner, vilket idag innebär att kravet på 2,8 
procent i löneökning kvarstår tills LO be-
slutar något annat.

Nu ska vi tillsammans se till att få ige-
nom våra krav och få ordning och reda på 
våra byggarbetsplatser!

Håll koll på Byggnads 
hemsida för senaste 
information om avtals-
rörelsen och konflikten, 
www.byggnads.se .

Christian Bengtzelius
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland  
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         Här 
    strejkar vi
  Från den 19 mars kl 00.01 är följande arbetsplatser  
  i Stockholm/Gotland uttagna i strejk:

Sh Bygg  Kv. Sparrisen 
PEAB    Ikano, Kungenskurva
Skanska   S 44
Skanska  Hamnhotellet, Visby
Värmdö Bygg   ICA Maxi, Mölnvik

  Från den 19 mars kl 00.01 är följande företag  
  i Stockholm/Gotland uttagna i strejk:

Betongindustri AB  556188-3892 
Swerock AB   556081-3031
Havator AB   556263-8246
Färdig Betong AB 556276-3655
Skanska Asfalt och Betong   556793-1638 

   
  Från den 19 mars kl 06.00 är följande arbetsplatser  
  i Stockholm/Gotland uttagna i strejk:

NCC    Norrströmstunneln  
NCC   Signalfabriken
Skanska   Nya Karolinska sjukhuset
Skanska  NL 52 ANL
TL Bygg  Port 73
Veidekke  Kv Nöten
PEAB   Posten Rosersberg 

 

  Från den 20 mars kl 06.00 är följande 
  i Stockholm/Gotland uttagna i strejk: 
   Skanska Health Care Nya Karolinska Sjukhuset (arbetsplats) 
    Lambertson Kran AB 556543-5293 (företag)  

Är du anställd på något av de uppräknade arbetsplatser eller på de uttagna 
företagen och inte fått information om strejken - ta då omgående kontakt med  

     någon i konfliktgruppen.

Konfliktgruppen
Rolf Pettersson   rolf.pettersson@byggnads.se  010-601 12 62
Fredrik Sirberg  fredrik.sirberg@byggnads.se  010-601 12 68
Roger Thunqvist  roger.thunqvist@byggnads.se  010-601 12 76
Christian Bengtzelius  christian.bengtzelius@byggnads.se   010-601 11 38
(Ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland)

Även du 
som inte är 
uttagen i 
strejken 
är viktig
Att genomföra och bevaka 
en strejk är en komplicerad 
uppgift. Du som är medlem 
i Byggnads kan förstås 
hjälpa till om du är på en 
arbetsplats som är berörd 
av en eventuell strejk.

På de företag och arbets-
platser som är uttagna 
i strejk får inget arbete 
utföras. De strejkande får 
inte ersättas med andra 
arbetare eller företag. 

Ser du att det ändå händer? 
Ta då kontakt med vår  
konfliktgrupp.

Din hjälp är viktig för att 
vi ska kunna upprätthålla 
en strejk!

Roger Johansson, 
avtalsansvarig  

Byggnads Stockholm-Gotland    
   

Med reservation för felaktigheter. För en fullständig information om konfliktvarslets omfattning se www.byggnads.se


