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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Tillsammans har 
vi en del att göra
Oktober är här och mörkret faller 
över oss, naturen skiftar färg och 
moder jord förbereder sig för sin 
vinterdvala. På Byggettan råder 
däremot inga förberedelser inför 
vintervilan. Vi arbetar intensivt 
med våra dagliga arbetsuppgifter 
och dessutom summerar vi våra 
prestationer i utvecklingssamtal och 
sätter mål för det kommande året.

Nästa år kommer Byggettans prio-
riterade mål att vara Organisations-
graden och Arbetsplatsorganisationen 
- ett ökat inflytande. 

Bara genom att utbilda medlemmar 
och förtroendevalda som dagligen 
vill och kan arbeta med att rekrytera 
kamrater, bevaka våra kollektivavtal 
och rekrytera till studier, kan vi bli så 
starka som vi behöver vara.

 Det handlar om mer än våra egna 
villkor på den egna arbetsplatsen 
- det handlar om att främja sunda 
företag som ser sig själva som en del 
i ett samhällsbygge där konkurrens 
sker på lika villkor.

Det handlar också om att skapa 
ordning och reda på arbetsmark-
naden och att ständigt bekämpa 
osund konkurrens, som ekobrottslig-
het, avtalslösa bolag, missbruk av 
uppdragstagarebegrepp och regelrätt 
jobbtrafficking. 

Vi har en del att 
göra, men vi räds 
inte - genom sam-
manhållning och 
lagarbete kommer 
vi att förbli ett star-
kare, stoltare och 
tryggare Byggnads!

Roger Johansson
Byggettans vice ordförande  

och avtalsansvarig 

Det är viktigt med medveten-
het och veta vad man är med 
i för förening. Vet man inte 
det så betalar man för något, 
men man vet inte till vad. Alla 
borde gå den här kursen. Det 
säger Jörgen Landeborn, en 
av kursledarna på Påfarten.

— Roger har ordet —

Påfarten, Byggettans  nya medlems-
utbildning, går väldigt bra och 
kör för fulla hus i Solna. 

-  Det är ett angenämt 
problem att få bära in extra 
stolar till en utbildning, 
säger Jörgen Landeborn, 
ombudsman och kursledare 
samt en av upphovsmännen 
till Påfarten.

Utvärderingarna på kursen är 
över lag väldigt positiva och kursle-
darna får många kommentarer om att 
kursen är bra.

- Vi har haft en hög ambitionsnivå när 
vi satte ihop den här kursen. Det ska 
vara lättfattligt och roligt att gå på kurs 
och samtidigt ska man få något som man 
kan ge vidare till andra medlemmar.

Nu ska Påfarten på turné till Gotland, 
den 15 och 16 november blir det två kur-
ser och två till planeras efter årsskiftet. 

Varför ska man gå den här kursen?
- För att bli medveten om varför man 

är medlem och varför man betalar med-
lemsavgift. Kunna förklara för andra 
varför de ska vara medlemmar. För-
hoppningsvis ska de också bli nyfikna 
och vidareutveckla sin fackliga kun-
skap. För villkoren som finns i kollektiv-
avtalet är de som gäller varje dag du går 
till jobbet, säger Jörgen Landeborn.

Vill du gå Påfarten
Kursdatum och anmälan hittar du 
på www.fackligutbildning.se eller ring 
Byggettan Studier 08-734 65 45. 
Påfarten är obligatorisk för förtro-
endevalda, men alla medlemmar är 
välkomna!

Påfarten gör succé
- nu till Gotland på turné

Påfarten
Facklig medvetenskap

Anmälan
www.fackligutbildning.se

sms: 070-306 65 45

e-post: 
studier.byggettan@byggnads.se

tel: 08-734 65 45

Välkommen att höra av dig!

Ledighetsansökan 
till arbetsgivaren
Jag ansöker om studieledighet för kursen
Påfarten - facklig medvetenskap
(enligt Studieledighetslagen § 3 och § 5.)

Kursdatum ...........................................................................

Personnummer .....................................................................

Namn ...................................................................................

Anställningsnummer ............................................................

Adress ..................................................................................

Postnummer/postadress ........................................................

Telefon, hem/mobil ...............................................................

E-post ...................................................................................

Arbetsgivarens godkännande

Ort och datum ......................................................................

Arbetsgivarens underskrift ...................................................

Namnförtydligande ..............................................................

Varför ska man vara med i en fackförening?
Varför är du medlem i föreningen?
Vi vill och kan förklara. Kan du? 
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— Plåt & Vent —

 Företag i konkurs
   
 556120-4784 Eriksdals Snickeri AB            110919      
 556742-5672 Holmbergs Fasad & Rivningsf AB 110919      
 751216-0255 Jan Andreas Ahlqvist             110913      
 969736-5204 Mälardal Total Kommanditbolag  110922      
 556619-7371 Norra Stockholms Fast.förv. AB   110920      
 556761-3426 Resurs Hantverkarna Sverige  AB 110916      
 556640-2151 Steark AB                        110922      
 556652-5142 Wangate Bygg & Renovering AB   110916      
 556370-8675 Yrkesisol Hans Lundborg AB       110908      

— Konkurser —

— Försäkringar —

— Studietips från Anki och Roland —

Det råder stor brist på byggnads- 
och ventilationsplåtslagare. 
Under de närmaste tre åren 
kommer det att behövas över 
300 nya plåtslagare i Stockholm. 
Trots det så utbildas färre än 
30 per år. 

Tipsa din tonåring om en 
utbildning som säkert ger jobb! 
Man väljer byggprogrammet och 
efter ett år inriktning byggnads-
plåtslageri eller ventilationsplåt-
slageri.

Men plåt och ventilationsbran-
scherna är också intresserad av dig 
som har ett annat yrke idag. Du som 
har erfarenhet från byggbran-
schen är extra intressant. Du kan 
få en lärlingsutbildning med lön 
för att omskola dig. 

På www.platslagare.nu kan du 
läsa mer om plåtyrkena. 

Har du frågor ring Pär Lindelöf 
08-734 66 73,  eller mejla 
par.lindelof@byggnads.se .

Välj ett framtidsyrke - bli plåtslagare

Tävling

Premiebefrielseförsäkring 
-  en avtalsförsäkring
Har du varit föräldraledig 
och glömt anmäla det till 
AFA Försäkring? För Kalle 
höll misstaget på att kosta 
honom minst 100 000 kr 
i pensionspengar. Det berät-
tar Marcela Salazar, försäk-
ringsansvarig på Byggettan.

Kalle var föräldraledig i sex månader 
och har en månadslön på cirka 
32 000 kr/mån. Premien för hans avtals-
pension var 9 000 kr för perioden och 
med ränta på ränta-effekten fram till hans 
pension 38 år senare kan det handla om en 
summa på över 100 000 kr. Beräkningen 
förutsätter att räntan ligger på 7 procent, 
under de senaste 45 åren har aktiekur-
serna varierat mellan 5 och 7 procent.

Premiebefrielseförsäkringen genom 
AFA infördes år 2000 och den har ingen 
preskriptionstid. Det innebär att om du har 
missat att du har rätt till pensionspengarna 
kan du få din premie inbetald i efterhand. 
Kontakta AFA eller Byggettan för en blan-
kett eller om du vill veta mer. 

Du kan få föräldralön
Glöm inte att du kan vara berättigad till 
föräldralön. Det infördes i avtalet fr o m 
april 2007. Din arbetsgivare betalar dig 
10 procent av din bruttolön i två månader 
om du har varit anställd minst 12 måna-
der i följd och i tre månader om du har 
varit anställd minst två år i följd.

Den här kursen går mer på djupet 
än Påfarten. På tre dagar hinner vi 
diskutera historien och bakgrunden till 
facket och ha grupparbeten om löne-
sättning, våra vanligaste lagar samt ar-
betsmarknadens uppbyggnad. Kursen 
bygger mycket på de frågor deltagarna 
ställer - och hett just nu verkar vara ar-
betsmiljö och bemanningsföretag. Att 
sen Folksam kommer och berättar om 
våra försäkringar och om pensionen 
brukar vara uppskattat. Ta dig tid och 
gå denna kurs som bygger på diskus-
sioner i små och stora grupper - och 
knappast något läsande alls. 

Kurserna är på Konferens Vimpeln, 
Skytteholmsvägen 2 i Solna, i samma 
hus som Byggettan.

Kursdatum
 - Medlem i Facket
7-9 november - på lätt svenska, vilket  
innebär fler kursledare och lugnare tempo       
21-23 november                                                              
21-23 november - på engelska   
5-7 december      
                                                                                  
Gå in på www.fackligutbildning.se under 
Byggnads i Stockholm för mer informa-
tion - där gör du även din anmälan. 

Du kan också ställa en fråga eller 
anmäla dig direkt hos Byggettan Studier, 
mejla till studier.byggettan@byggnads.se  
eller ring Anki Nordlander, ny på Studier, 
08-734 65 45 eller Roland Ahl 08-734 65 73.

Grundkurs för alla medlemmar  
- Medlem i Facket
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— Medlemsservice —

Värva dina kompisar 
Nu är det cirka en och en halv månad kvar av Byggettans tävling i medlems-
värvarkampanjen – värva en ny medlem. Du hinner fortfarande satsa för att vara 

den som vinner New Yorkresan för två och inte minst äran att vara Bygget-
tans bäste värvare. Trisslotter kommer att skickas ut efter 
tredje kvartalet till alla dem som värvat en ny medlem som 
också betalat medlemsavgiften. 

Just nu är det fortfarande Rikard Andersson som ligger på topp 
med 11 nya medlemmar som också hunnit att betala avgiften.

I mitten av november, när det är två veckor kvar att tävla, 
redovisas toppstriden på Byggettans hemsida www.byggnads.
se/byggettan . 

Har du inga värvarblanketter så hör av dig till Byggettan, 
08-734 65 00, välj Medlemskap & avgifter och beställ blanketter.

— Tävlingen —

Rätt avgift!
Vid årsskiftet införde Byggnads inkomstbaserad medlemsavgift. Du får betala 
den högsta avgiften om du inte själv anmäler att du har en lägre inkomst.  
I högsta avgiftsklassen är avgiften 476 kr till facket och 235 till a-kassan. Har du en 
lägre inkomst än 29 001 kr/månad eller 167 kr/timme så måste du anmäla din in-
komst till oss för att få rätt avgift. Sänkningen gäller från det att du anmäler ändrad 
inkomst.

Att anmäla inkomsten gör du antingen genom att ringa till Byggettan eller via 
hemsidan, www.byggnads.se . Logga in med användarnamn=personnummer och 
lösenord=medlemsnummer (finns på baksidan av Byggnadsarbetaren och på dina 
inbetalningskort), båda numren skrivs utan bindestreck. Första gången du loggar 
in måste du registrera dig, det gör du direkt på hemsidan.

 
För att anmäla din inkomst eller om du har några frågor kring medlemskap  
och avgifter ring gärna Byggettan på 08-734 65 00, välj Medlemskap & avgifter, 
eller mejla byggettan@byggnads.se

— Lärlingar bygg —

Fick 42 000 kr till i lön
Martin kontaktade Byggettans lär-
lingsgrupp för att höra om han hade 
en felaktig lön från företaget han 
varit anställd i sedan oktober 
2010. 

Byggettan upptäckte att 
företaget inte kunde löne- 
trappan som reglerar lön 
under lärlingsanställning. 
Lönejusteringen innebar 
att Martin fick en ytterligare 
löneutbetalning på 42 000 kr. 
Det berättar Krister Strömberg, 
lärlingsansvarig på Byggettan.

Rätt placering i lönestegen
Det är viktigt att bygglärlingen place-
ras rätt i lönestegen efter klassade tim-
mar från Byggnadsindustrins yrkes-
nämnd, Byn. Av Byggprogrammets 
avgångselever i juni har bara cirka 160 
anmälts som nyanställda lärlingar. 

Löneberäkning för lärling
Det finns arbetsgivare som beräknar 
lärlingens lön på Byggavtalets grund-
lön. En lärlings lön ska alltid beräknas 
utifrån den lön som yrkesarbetarna har 
där lärlingen arbetar.

Byggettan uppmanar alla, både före-
tag och lärlingar, att uppmärksamma 
detta, för att slippa stora lönejuste-
ringar i efterhand.

Lärling och kollektivavtal
Företag som saknar kollektivavtal och 
avser att anställa en lärling, kontaktar 
Byggettans lärlingsansvarig tel 
08-734 65 05, för information om hur 
man tecknar kollektivavtal.

Anmäl anställningen
Företagen måste anmäla 
anställningen till Byggettans 
lärlings/utbildningsgrupp tel 
08-734 65 93, så att Byn kan 
utfärda lärlingsbok. Boken 
är en förutsättning för att få 
yrkesbevis - som ju är målet 
med hela yrkesutbildningen.

Tävling

— Löner — 
Dennis Rydberg, löneansvarig på Byggettan, har sammanställt 
snittlönerna för följande yrkesgrupper från årsskiftet till och med 

den sista september. Snittet för TBMA är 198,23 kr.

Yrkesgrupp Förtjänst före Förtjänst efter  Snittlön
  avtalshöjning  avtalshöjning

Murare      200,93 kr        215,16 kr       206,66 kr 
Plattsättare      191,18 kr        212,14 kr       196,04 kr 
Golv      210,97 kr        213,78 kr       211,82 kr 
Anläggare      201,26 kr        204,18 kr       202,44 kr 
Trä och betong nyproduktion      198,05 kr        201,69 kr       199,29 kr 
Trä och betong rep & ombygg      188,95 kr        191,53 kr       189,79 kr 
Alla yrkesgrupper      196,75 kr        201,01 kr       198,24 kr 
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Byggettan
Box 1288
171 25  Solna

Dags för fackligt möte  
på arbetstid
Du som är fackligt förtroendevald, 
prata ihop dig med kamraterna och hör 
av dig till Byggettan - så ordnar vi ett 
UVA-möte, ett fackligt möte ni har rätt 
att ha på arbetstid.

Se över din utbildning 
Du som är MB-ledamot, kontakta 
Byggettan Studier 08-734 65 45 för att 
få hjälp med att se över att du har rätt 
utbildning för ditt uppdrag!

— Avtalsrörelsen 2012 — 

— VVS — 

VVS-företag får besök
Conny Tegnerud från Byggettan kom-
mer att, i samarbete med VVS-före-
tagarna, att besöka vvs-företag och 

arbetsplatser. 
Conny kommer att lyssna på 

och diskutera vilka sätt man 
kan öka delaktighet, engage-
mang och förbättra kommuni-
kationen mellan företagsled-

ning, inköp, arbetsledning samt 
montörer.

Skicka in ackordssedel  
och fördelningslista 
Alla vvs-montörer som jobbar på 
någon form av ackord - glöm inte att 
skicka in ackordssedel och fördelnings-
lista på förtjänsten till Byggettan.

Ackordssedel upprättas i tre ex, ack-
ordstagaren tar två och skickar ett ex 
till Byggettan.

- Vi har fått in alldeles för få fördel-
ningar för att få en vettig statistik. Då 
har vi inget att visa för arbetsgivarna 
och kan inte påverka dem. Risken finns 
att ackorden försvinner och lönen sjun-
ker, säger Conny Tegnerud.

- Ackorden hjälper till att lyfta lö-
nerna för alla, jag är därför tacksam om 
fler är med och hjälper till. Det tjänar 
vi alla på, så skicka in fler fördelningar, 
uppmanar Conny alla vvs-montörer 
som går på ackord.

Byggettan går från avdelning till region  
och sektioner blir kretsar vid årsskiftet
12 medlemskretsar kommer att bildas och namnet på regionen blir Region 
Stockholm Gotland från den 1 januari 2012. Det beslutade Byggettans repre-
sentantskap den 29 september.
Byggettans avdelningsstyrelse lyssnade på medlemmarna och efter stort över-
vägande kom de fram till att inte föreslå representantskapet (Byggettans högsta 
beslutande organ) att ändra organisationen. Från början ville styrelsen ha färre 
medlemskretsar än de nuvarande 12 sektionerna.

Men både på representantskapets heldagsmöte i maj och på medlemsmötena i 
september kom det fram att de flesta inte ville ändra på organisationen. Dess-
utom skulle mandatfördelningen blir orättvist fördelad mellan de sektioner som 
skulle gå samman och de andra. 

Hyr stuga i fjällen
Stugor finns att hyra i Lofsdalen, 
cirka sex mil från Sveg och drygt 
50 mil från Stockholm.

Stugorna är välutrustade för sex 
personer med braskamin och egen 
bastu. Pris från 2 000 kr/vecka. 
 
Under vintern 2012 är finns stuga 
ledig vecka 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15.
 
För information och bokning
ring Vimpeln 08-734 66 00.

LO samordnar förhand-
lingsdelegationer
LO kommer inför avtalsrörelsen att 
samordna sina förhandlingsdelegatio-
ner kring följande frågor:

- Löneökningar om 860 kr, dock 
minst 3,5 procent + en riktad satsning på 
100 kr till de lägst avlönade.

- Begränsning av visstidsanställningar, 
det är oacceptabelt att allt fler arbetar på 
tillfälliga anställningsformer år efter år, 
exemplen på  missbruk  blir allt fler.

- Förbättring av avtalsförsäkringarna.

Bättre koll på bemanning
De regionalt förtroendevalda, reg 
FFM, får ett utökat mandat. Genom 
en fullmakt kan de för Byggettans 
räkning genomföra förhandlingar när 
bemanningsföretag ska anlitas.

Det handlar om en personlig fullmakt 
med en obligatorisk utbildning. De 
anställda i bemanningsföretaget får en 
introduktion av det inhyrande företagets 
förtroendevalde på arbetsplatsen. Arbets-
sättet fordrar att MB-gruppen, lagbasen 
och skyddsombudet samverkar.

Fördelen för företaget är att de får 
genomföra förhandlingen med en och 
samma person som har kunskap om 
orderläget och antalet egna anställda.

Fördelen för Byggnads medlemmar är 
att det blir en bättre kontroll och större 
möjlighet att bevaka organisationsgra-
den på arbetsplatsen - och att beman-
ningsföretaget följer kollektivavtalet.

Arbetsmodellen är utarbetad av 
Roger Johansson, Byggettans avtals-
ansvarig. 

 — Region Stockholm Gotland —

— Vintersemester — 

— Bemanningsföretag — 

 — Medbestämmande —

Vintern 
kommer krypande, det 

är dags att se över arbetsmiljö-
planen och riskanalyserna och kom-

plettera med det som Kung Bore årligen 
brukar slänga på oss. Låt oss minimera 

onödiga olyckor och tillbud och 
belysa transportleder!


