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 från Byggnads Stockholm-Gotland

Byggnads varslar
Nu får det vara nog - vi behöver  
ett huvudentreprenörsansvar nu!
Det här varslar Byggnads för
- en säker arbetsmiljö utan dödsfall
- en byggarbetsplats där människor inte utnyttjas
- en bransch utan oseriösa arbetsgivare och kriminalitet
- en arbetsmarknad fri från låglönekonkurrens
- de utländska byggnadsarbetarna som knappt får betalt
- att stärka och utveckla våra svenska kollektivavtal

1. Varför varslar ni?
Svar: För att vi vill ha ett huvudentrep- 

renörsansvar och vi vill ha det nu.  
Vi har suttit i över ett år med vår mot-
part för att vi har trott på en gemensam 
lösning. Det enda vi har fått är ett nej. 
Sveriges Byggindustriers, BI, agerande 
har tvingat fram ett varsel. Nu vilar ett 
stort ansvar på BI för att vi ska komma 
till en förhandlingslösning innan en 
byggstrejk bryter ut. 

2. Är det nödvändigt 
att varsla?

Svar: Vi har hållit på i mer än ett år 
och BI vägrar fortfarande se möjlighe-
terna. Nu ligger ansvaret på BI.

 

3. Tror ni att en strejk 
kan lösa konflikten?

Svar: Nej, själva konflikten i sig löser 
inte frågan om huvudentreprenörs- 
ansvar. För det krävs att BI tar sitt 
ansvar.

4. Vad kommer en 
strejk få för konsekvenser 
för samhället?

Svar: Vår avsikt är inte att samhälls-
ekonomin och tredje man ska drabbas. 
Men vi kan inte se på hur våra medlem-
mar och byggnadsarbetare i vårt land 
fortsätter att bli utnyttjade och far illa. 
Men återigen vilar ansvaret tungt på BI. 

5. Hur länge är ni  
beredda att strejka?

Svar: Det är helt omöjligt att svara 
på nu. Det beror alldeles på hur vår 
motpart agerar och hur stor viljan till 
lösning är hos dem.

Byggnads modell  
för ett huvud- 
entreprenörsansvar
Byggnads har tagit fram ett kraft-
fullt och juridiskt hållbart förslag 
som skulle fungera under svenska 
förhållanden. Förslaget kan för-
enklat beskrivas enligt följande.

Om en arbetsgivare inte följer 
kollektivavtalet och överenskom-
na villkor sker följande:

1. Den anställde som har 
drabbats ska i första steget vända 
sig till sin egen arbetsgivare och 
ställa krav. 

2. Om det inte hjälper så ska 
den enskilde eller den fackliga orga-
nisationen vända sig till huvuden-
treprenören eller någon av under-
entreprenörerna ovanför i kedjan, 
inom tre månader från fordrans 
förfallodag. Annars faller kravet. 

3. Den entreprenör som får 
kravet mot sig har rätt att inom 
tio dagar invända mot kravet och 
påkalla förhandling. 

4. Om ingen förhandling på-
kallas blir huvudentreprenören eller 
den entreprenör som finns ovanför 
i kedjan skyldig att kompensera den 
drabbade löntagaren. Huvudentre-
prenören eller den underentreprenör 
som står ovanför i kedjan får följakt-
ligen ta ansvar för att underentre-
prenören inte sköter sig. 
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    Från den 1 april kl 06.00 är följande  
 arbetsplatser i Stockholm uttagna i strejk:
 Kista Torn, Hanstavägen 53, Kista 
 556661-8673  Helpman Entreprenad AB
 556045-2103  JM AB
 556060-8837  JM Entreprenad AB
 
 Nya Karolinska, Karolinska Solna, Solna
 556521-9994  Betongborrarna i Väst AB
 556547-9630  ExpanderaMera Bemanning o Rekrytering AB 
 556780-0395  Skanska Health Care AB
 556033-9086  Skanska Sverige AB
 556895-9273  Astins Bygg AB
 556898-0998  Measom Dryline AB

 Vällingby Parkstad, hus B & C, Råcksta Gårdsväg 11,   
 Vällingby
 556628-0557  Mattsson Byggnads AB, Einar    

    Från den 1 april kl 06.00 är följande företag 
 i Stockholm-Gotland uttagna i strejk:
 556263-8246  Havator AB, Box 187, Haparanda
 556081-3031  Swerock AB, Valhall park hus 27, Ängelholm
 556793-1638  Skanska Asfalt och Betong AB, Warfvinges  
  väg 25, Stockholm
 556188-3892  Betongindustri AB, Liljeholmsvägen 30,   
  Stockholm
 556090-9037  Skanska Maskin AB, Warfvingesväg 25,   
  Stockholm
 556276-3655  Färdig Betong AB, Södravägen 28, Göteborg
 556543-5293  Lambertsson Kran AB, Östra Lindome- 
  vägen 50, Lindome
 

    Från den 8 april kl 06.00 är följande  
 arbetsplats i Stockholm uttagna i strejk:
 Norrströmstunneln ANL, Vattugatan 17, Stockholm
 556034-5174  NCC AB
 556613-4929  NCC Construction Sverige AB
 

 
  

    
 Från den 15 april kl 06.00 är följande  
 arbetsplatser i Stockholm uttagna i strejk:
 Mall of Scandinavia, Pyramidvägen 2, Solna
 556817-1002  Avjämningsteknik AB
 556539-4904  Strängbetong AB
 556099-9202  Peab Sverige AB
 556568-6721  Peab Anläggning
 556554-6487  Peab Bostadsproduktion AB

 Mall of Scandinavia-Bostäderna, Evenemangs-
 gatan, Solna
 556099-9202  Peab Sverige AB
 556568-6721  Peab Anläggning
 556554-6487  Peab Bostadsproduktion AB

 Nationalarenan 8, Pyramidvägen 2D, 7 tr, Solna
 556099-9202  Peab Sverige AB
 556568-6721  Peab Anläggning
 556554-6487  Peab Bostadsproduktion AB

 Brf Kanotisten, Häggviksstrand, Sollentuna-
 vägen 269, Sollentuna
 556099-9202  Peab Sverige AB
 556568-6721  Peab Anläggning
 556554-6487  Peab Bostadsproduktion AB 
 556661-8673  Helpman Entreprenad AB 

 ICA Barkarbystaden, Järfälla
 556099-9202  Peab Sverige AB
 556568-6721  Peab Anläggning
 556225-4440  TL Bygg AB 

    Från den 15 april kl 06.00 är följande  
 företag med alla arbetsplatser i Stock 
 holm-Gotland uttagna i strejk: 
 556173-0564 JM Stombyggnads AB, 169 82 Stock- 
  holm

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 konflikt
gruppen.

 Här kan det bli strejk

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


