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 från Byggnads Stockholm-Gotland

- Nu måste vi komma överens om ett 
avtal som både Byggnads och arbets-
givarna kan acceptera. Annars bryter 
strejken ut på tisdag, första vardagen ef-
ter påsk, säger Christan Bengtzelius, ord-
förande Byggnads Stockholm-Gotland.

Läs mer på nästa sida om vilka arbets-
platser, företag, datum och tider strejken  
gäller.

Medlingsinstitutet sköt med tvång 
upp samtliga varsel. Byggnads tolkade 
detta som att medlarna ville få tid att 
hitta en öppning i frågan om huvuden-
treprenörsansvar och möta upp Bygg-
nads avtalskrav. 

- Vi var tydliga i vårt besked om att 
medlarnas bud innebar försämringar 
av vårt avtal och att det inte mötte upp 
våra krav på att få ordning och reda 
bland underentreprenörerna. Vi tolkade 
medlingsinstitutets beslut som att de har 
tagit till sig av vår kritik och att frågan 
om huvudentreprenörsvar nu äntligen 
tas på allvar, säger Johan Lindholm, 
Byggnads förbundsordförande.

Torbjörn Hagelin, Byggnads av-
talssekreterare, hade önskat att de hade 
tagit Byggnads krav på allvar i ett tidi-
gare skede. 

- Fortfarande är vårt krav att huvud-
entreprenören ska ta ansvar för under-

entreprenörerna och att detta ansvar 
skrivs in i Byggavtalet. För Byggnads 
medlemmar är frågan om ordning och 
reda helt avgörande, säger Torbjörn 
Hagelin.

Arbetsgivarorganisationen Sve-
riges Byggindustrier har vidtagit kon-
fliktåtgärder i form av en spegellockout. 
Men i praktiken förändrar det inte läget 
för medlemmarna.

- Men det är olyckligt att vi får en 
upptrappad situation med en lockout. 
Vårt mål är fortfarande ordning och 
reda och bättre arbetsmiljö, inte strejk, 
säger Torbjörn Hagelin.

Byggnads sa nej till medlarnas 
första bud eftersom det saknades kon-
kreta förslag när det gäller huvudentre-
prenörsansvaret, arbetsmiljöfrågorna 
och arbetstidsförkortning. Budet inne-
bar också i praktiken kraftiga försäm-

ringar i avtalet till exempel med arbets-
tidsförläggningen. Dessutom innehöll 
medlarnas bud inga förslag som på all-
var möter upp Byggnads viktiga frågor 
kring arbetsmiljö - som arbetsmiljöcer-
tifiering, hur man utser skyddsombud 
och medlemmarnas rätt till ombud/
biträde. 

Själva kärnfrågan om vem som ska 
ha ansvaret kvarstår. I Norge har man 
ett så kallat solidaransvar där huvud-
entreprenören har ansvaret för under-
entreprenörerna. 

- Då borde byggföretagen som verkar 
i Sverige också kunna ta ansvar genom 
överenskommelser i avtalet. Vi hoppas 
att vi kan undvika att varslet blir verk-
lighet och nu vilar det ett stort ansvar på 
arbetsgivarna att möta oss och hitta en 
lösning, säger Johan Lindholm.

Håll koll på Byggnads hemsida för  
senaste information, www.byggnads.se .

Strejk efter påsk
Medlarna sköt upp 
samtliga varsel. Men om 
parterna inte kommer 
överens går Byggnads ut 
i strejk direkt efter påsk.
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         Här 
    strejkar vi
   Från den 2 april 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 2 april 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 2 april 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 3 april 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 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


