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Häng upp 
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Nu måste renovering-
arna komma igång!

Renoveringsbehovet är omfattande i våra 
bostäder i miljonprogramsområdena. 
Hittills har mindre än 20 procent av 
dem renoverats. En ännu mindre andel 
uppfyller framtida krav på effektiv 
energianvändning.

Ett utvidgat rotavdrag leder till att 
nödvändiga renoveringar kommer 
igång, skapar jobb och ger en bättre bo-
endemiljö för väldigt många människor. 
Dessutom kan avdraget konstrueras så 
att det motverkar svartarbete i entrepre-
nadföretag.

Sverige står för inför stora utma-
ningar när det gäller att uppnå klimat-
målen 2020 och 2050. Sannolikt behöver 
närmare 50 000 lägenheter renoveras 
årligen för att uppnå riksdagens mål 
om en halverad energiförbrukning i 
våra bostäder. I dagsläget når vi inte ens 
hälften av den nivån och för varje år vi 
renoverar i dagens takt ökar det årliga 
renoveringsbehovet. Våra miljonpro-
gramsområden är nyckeln till Sveriges 
klimatmål.

I Tyskland har hundratusentals 
bostäder rustats upp varje år och blivit 
mer energieffektiva, samtidigt har 
ca 200 000 nya arbetstillfällen per år 
skapats. De stimulerar klimatomställ-
ning av bostäder genom energisparlån 
till hushåll och bostadsföretag till en låg, 
subventionerad ränta.

Vi i Sverige behöver ett system med 
energisparlån kombinerat med ett 
utvidgat rotavdrag för att 
komma igång med de 
omfattande renoveringar 
och energieffektivise-
ringar som är nödvändiga 
- och det kommer att 
skapa jobb för Bygg-
nads medlemmar!

Christian Bengtzelius
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

— Christian har ordet —

Välkommen till ett seminarium om

bostadspolitik
Det ser mörkt ut på bostadsmarknaden. 
Många behöver lägenheter. Byggjobbare 

behöver jobb och priserna skjuter i höjden.

I Stockholm behöver fler än 40 000 människor bostad och 4 000 studenter 
saknar någonstans att bo. Ändå vill ingen bygga. Varför det?

Förut var en bostad en social rättighet. Nu bor vuxna människor kvar 
hos sina föräldrar och bostäder är en marknadsfråga. Varför det?

Bankerna skärper kraven på att lägenheterna ska vara sålda innan de 
lånar ut pengar så att byggena kan starta. Varför det?

De här och fler frågor hoppas vi få svar på när vi diskuterar  
byggande, bostäder och arbetsmarknad med våra inbjudna gäster.

Tid: Torsdagen den 27 september, kl 18.30

Plats: ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41

Alla intresserade är varmt välkomna att lyssna på kvällens stjärnor:

Anne-Marie Lindgren – S ideolog och f d ledstjärna för Arbetarrörelsens tankesmedja.
Veronica Palm – Stjärnskott S och Socialdemokraternas nästa bostadsminister?
Josefin Brink – Vänsterhimlens lysande röda komet och riksdagskvinna V.

Seminariegruppen 

L

L

L

Varför vill  
ingen bygga?

Kom på ett seminarium om bostadspolitik 
den 27 september kl 18.30 i ABF-huset!
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— Försäkringar —

 
– vet du att...

q SGI betyder sjukpenninggrun-
dande inkomst, det är den som ligger till 
grund för den ersättning du får vid en 
eventuell sjukskrivning. Du ändrar din 
inkomst hos Försäkringskassan i sam-
band med att du ansöker om ersättning.

q Kassakollen, Försäkringskas-
sans nya webbtjänst, beräknar preli-
minärt vad du kan få för ersättning om 
du blir sjuk, får barn eller om du kan få 
bostadsbidrag, www.forsakringskassan.
se/privatpers/kassakollen .

q Om du är sjuk längre än 14 dagar 
kan du ansöka om AGS (avtalsgrupp-
sjukförsäkring), detta gör man enkelt 
via AFA Försäkrings hemsida   
www.afaforsakring.se .

q Din arbetsgivare ska, tillsam-
mans med dig, anmäla alla skador som 
uppstår i arbetet till Försäkringskas-
san. Detta gäller även mindre allvarliga 
skador, både fysiska och psykiska. 

q Om du råkat ut för en arbets-
skada ska du också anmäla den till TFA 
(trygghetsförsäkring vid arbetsskada)
på AFA Försäkrings hemsida  
www.afaforsakring.se .

Fem snabba 
från Mia Fridlizius,
ansvarig på Försäkringar

— Medlemsservice —

Hallå där 
- du som är ny medlem!

När du anmält dig som ny medlem i facket 
- glöm då inte att anmäla dig till a-kassan också!

Fackförbundet Byggnads och Byggnads a-kassa är separerade från varandra, 
så när du blir medlem i Byggnads blir du inte automatiskt medlem i a-kassan.

Arbetslösheten stiger bland våra 
bygglärlingar, det rapporterar 
Byggbranschrådet från sitt sam-
manträde den 5 september.

92 bygglärlingar var anmälda på 
arbetsförmedlingen den 31 augusti. 
Prognosen för resten av året, och 
långt in på nästa år, visar att arbets-
lösheten kommer att stiga bland våra 
lärlingar! 

Det är viktigt att vi alla hjälper till 
att skapa möjliga arbetstillfällen för 
dem, utan att bryta mot yrkesutbild-

ningsavtalet. Det innebär att anställ-
ningsformen ska vara tillsvidare- 
anställning, lönen ska beräknas efter 
yrkesarbetarlönen i företaget eller på 
den prestationslön där lärlingen ingår.

Av ungdomar födda 1992-93 skrevs 
258 in som medlemmar i facket mellan 
februari och juni, nu i september är 
225 av dem kvar som medlemmar. Tio 
av dem är arbetslösa, räknar man bort 
dem ligger snittlönen under 13 299 kr/
månaden, så troligen är dessa lärlingar   
i arbete med felaktig och för låg lön.

— Lärlingar —

Högre arbetslöshet för bygglärlingar Kontaktpersoner
lärlingsutbildning 
Yrkesutbildning kan vara gymnasial 
ungdomsutbildning, vuxenutbildning 
eller företagsförlagd utbildning.

Lokala handläggare på Byggnads 
Stockholm-Gotland är:

Administratör 
samtliga avtal 
Margareta Fäldt 
tel 010-601 11 45

Huvudyrkesombud  
Bygg  
Krister Strömberg 
tel 010-601 12 71

Huvudyrkesombud 
Glas 
Jörgen Landeborn 
tel 010-601 11 70

Huvudyrkesombud 
Plåt 
Pär Lindelöf 
tel 010-601 11 72

Huvudyrkesombud 
VVS 
Per Johansson 
tel 010-601 11 53

Huvudyrkesombud 
Maskin  
Roland Ahl  
tel 010-601 11 31
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— Personalnytt —

Heidi Svärd, slutade 
som regionens per-
sonalchef i augusti, 
då hon började på 

förbundet som perso-
nalchef för hela Bygg-

nads. Hon kommer att ingå 
i Byggnads ledningsgrupp och 

förbundsstyrelse.

Marléne Lindholm, 
som ansvarat för regio-
nens konkurshantering 

i fyra år, kommer att ar-
beta med personalfrågor 

tillsammans med vice                
      ordförande Roger Johansson. 

Marléne Lindholm får 
titeln ledningssam-

ordnare och kommer 
att ingå i Byggnads 
Stockholm-Gotlands 
ledningsgrupp och 

regionsstyrelse.

Fredrik Sirberg  (bild på sidan 4), om-
budsman, ersätter Marléne Lindholm 
som ansvarig för konkurser

Hugo Carlsson, träarbetare, gick 
i pension i juli.  Han har under åren 
arbetat bland annat som regionalt 
skyddsombud, arbetsmiljö- och MB-
ansvarig ombudsman.

Anders Andersson, industrirör-
montör, gick i pension i juli. Han har 
arbetat som ombudsman med lärlings-  
frågor för vvs. Per Johansson har 
ersatt honom (bild på sidan 2).

Kerstin Adlerz, admi-
nistratör, gick i pension 
i maj. De senaste åren 
har hon arbetat med 
medlemskretsar och 
regionsfullmäktige. 
Jenny Starkenberg har 
ersatt henne. 

De nyblivna pensionärerna 
Hugo Carlsson, Anders Andersson 
och Kerstin Adlerz (saknas på bild) 
har alla tre arbetat väldigt länge inom 
Byggnads, Kerstin Adlerz längst av 
alla administratörer i hela landet. 

De kommer att uppmärksammas på 
regionsfullmäktige i slutet av septem-
ber. Anders Andersson kommer då 
också att få Byggnads förtjänstmärke, 
ett bevis på ”aktiva insatser i Bygg-
nads och i medlemmarnas tjänst”. 
Hugo Carlsson fick den utmärkelsen 
2010.

 Företag    Timmar  Förtjänst
1 Oden Anläggningsentrepr AB  11 818,20      221,75 kr 
2 JM Stombyggnad AB  4 760,00      218,72 kr 
3 JM Stombyggnad  AB   5 502,00      216,25 kr 
4 Peab Sverige AB    12 141,50      215,57 kr 
5 Söderberg & Kruus AB   9 591,00      215,00 kr 
6 JM Stombyggnad AB   6 044,00      214,62 kr 
7 Veidekke Entreprenad AB   7 611,00      214,25 kr 
8 JM Inredning i Stockholm AB  7 075,00      213,49 kr 
9 JM Inredning i Stockholm AB  8 185,00      213,32 kr 
10 JM Inredning i Stockholm AB  4 094,50      213,00 kr 

Heidi Svärd

Marléne Lindholm

Roger Johansson

Jenny Starkenberg

Hugo Carlsson Anders Andersson

— Löner —

Tio i topp första 
halvåret 2012, 
för avstämningar 

över 4 000 timmar.
Oden anläggning 
ligger högst med 
221,75 kr/timme.

I årets Bellmanstafett på Norra 
Djurgården deltog Byggnads 
Stockholm-Gotland med ett lag. 

Lagom till starten upphörde regnet och 
höll sig borta resten av loppet. Laget be-
stod av fyra representanter från regions-
kontoret samt en från produktionen. 

Stark startman var Fredrik Sirberg, 
som följdes av Johan Tolinsson från 
Skanska (se bild ovan). Slutsträckan 
stod Roland Ahl för med en bra insats, 
och däremellan löpte tappert Rolf Pet-
tersson och Håkan Gahnström. 

Det blev en hedrande 178:e plats av 
238 lag i herrklassen. 

— Fritid —

Heja Byggettan!
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Byggnads Sthlm-Gotland
Box 1288
171 25  Solna

                                   — Konkurser —

            
                                                Perioden 120301-120829
 556125-4730 AGIS Fire & Security AB          120319      
 556729-7410 Alumit AB                        120329      
 556581-3622 Arkimedes Rivteknik AB           120611      
 969702-0387 B.B.I.J Byggkons. i Järfälla HB  120403      
 556092-9803 B.L. Svets & Smide AB            120416      
 556769-8484 Balkongreparationer AB,  120716      
 556780-6848 BBM Nordic AB                    120305      
 556768-2702 Bellbygg AB                      120720      
 556081-6539 Berglinds Krantjänst AB          120510      
 556619-1796 Betongentrepr C Fridholm AB      120516      
 556699-3597 Betongmästarna Sverige AB        120523 
 556815-2739 BKG Entreprenad AB 120504     
 556803-8680 Boexpert AB                      120529      
 556814-3308 Bra Folk Personal&Entr i SthlmAB 120403      
 556688-5298 Byggentr & fastighet i Europa    120314      
 556670-3228 Byggunionen i Stockholm AB       120725      
 556616-1682 Creative Markbetong i Sverige AB 120503      
 556800-6414 DAKAB Bygg & VVS-Teknik AB       120330      
 556800-0490 Dinter Bygg AB                   120315      
 556561-4947 DLT Konsult AB                   120730
 556561-4947 DPS Construction AB 120730      
 556507-8515 Drivbänken och Partners AB       120605      
 556614-5305 Ebricon AB                       120524      
 556865-1201 EKE Samhällsbyggare AB           120524      
 556457-4803 Emric Entreprenad AB             120611      
 556801-9656 Evald & Mogen Bygg AB            120410 
 556563-4135 Exaro Systems AB 120629     
 870614-7272 Extrem-takservice i Stockholm    120404      
 556291-0629 Fast. o Bergentr i  Stockholm AB 120307      
 556798-3662 Flexman Sverige AB               120424      
 556734-5581 FTR Byggteknik i Stockholm AB    120523      

Fredrik Sirberg tar 
över efter Marléne 
Lindholm som ansva-
rig för konkurser på 
Byggnads Stockholm-

Gotland (läs mer på 
sidan 3).

 Företag i konkurs

Hyr stuga i fjällen
Byggnads Stockholm-Gotland har två stugor i Härjedalen, i Lofsdalen 
cirka sex mil från Sveg och drygt 50 mil från Stockholm.

På vintern är det naturligtvis skidor som gäller både på längden och 
utför. Då finns det även möjlighet att hyra skoter och ge sig ut på lång-
tur. På sommaren är det fjällvandring och fiske i mycket fiskrika vatten.

Stugorna har rustik träinredning, braskamin, egen bastu och är väl-
utrustade för sex personer. Stugorna hyrs ut året om. Pris från 2 000 kr/
vecka.

För information och bokning
ring Vimpeln 010-601 16 00

 556629-4921 Första Bygg- & Fastighetsförv AB 120322      
  556689-4712 Granbergs Träarkitektur AB, J    120418      
 556847-2285 Grovis Gossarna Stockholm AB     120510      
 556809-0194 Gubbängens Service & Föret AB    120319      
 556786-3732 GV Fasad & Bygg AB               120710      
 556362-0946 Hamrus Bygg AB                   120508      
 556652-6769 Handens Trägolv AB               120306      
 556691-6861 Hanvikens Fastighets AB          120522  
 556782-9576 Henriksdal Bygg AB,  120508
   fb. Valahia Bygg AB    
 556057-0441 Holmbergs Rör AB, H              120808      
 556804-0074 JLJ Consulting AB                120514      
 556733-3082 Johan Jens Byggmontage AB        120704
 556708-8769 Kargo Byggentreprenad AB 120507      
 556516-5866 Källströms Entreprenad AB  120425   
 556641-5211 Köksrummet AB 120529
 556082-1612 Malmboms Anl&Byggserv AB,  120511      
 700416-8311 Mazur Måleri                     120712      
 556847-5270 Modenna Cayf Bygg AB             120419      
 556676-0152 Mälarkronan AB                   120726  
 556583-2401 Novajx AB 120814     
 556720-9399 Omega Plåtslageri i Sverige AB   120723      
 556770-1874 Opta Com Teknik AB               120531
 556305-1571 Paktolos AB 120402      
 556032-8410 Parkettgolv AB                   120629      
 556787-6098 Personal Mark Bygg Städ          120619      
 556339-9525 POAB Bygg & Entreprenad AB       120725      
 556768-1258 Power People AB                  120530      
 556806-0221 Richards Bygg och Transport AB  120710  
 556776-8899 Rosiva AB, fb Snöjouren i Sthlm  120613
   Mark & Trädgård AB    
 556705-2807 Rödkläppen AB                    120709      
 556516-5486 S & A Söberg Rör AB              120808      
 556674-0642 Saltarö VVS-Teknik AB            120411      
 556095-8422 Segeltorps rör AB                120802      
 556760-4912 Sidibou AB                       120807         
 556580-6923 Södra Byggexperten AB            120508      
  556815-9338 Sörmlandsgruppen AB              120313      
 556729-6230 Taxent AB                        120611      
 556798-1773 Totti Bygg & Badrum AB           120504
 556790-8396 Ventacomp AB 120604      
 556671-4712 Viking Riv & Håltagning AB       120824      
 969742-7178 Vreten Montage                   120822      
 556700-8734 Zeppelin Bygg AB                 120514      

”Din lön och ditt avtal”
På kursen går vi igenom vad som på-
verkar den lön du har och hur man 
kan försöka höja den. Vad säger 
avtalet om olika lönenivåer? 
Vad skiljer våra olika avtal åt?
Vi talar både om timlön, månadslön
och prestationslön/ackord. Har du 
rätt lön? Vi går igenom andra grund-
läggande rättigheter och skyldigheter 
i avtalen och dina frågor blir en del 
av kursen.

Kursen vänder sig till alla yrkes-
grupper oberoende av yrke, avtal el-
ler löneform och betalas av Byggnads 
med studiestipendie på 900 kr/dag.

Kursen är på två dagar:
den 22-23 oktober (obs! nytt datum).

”Våra försäkringar”
Lär dig grunderna om våra försäk-
ringar som ingår i medlemskapet 
och i kollektivavtalet.
Endagskurs för alla medlemmar 
som vill veta om de har missat någon 
ersättning när de varit:

•  Sjukskriven mer än 14 dagar.
•  Arbetsskadad samt fått ärr 
   och men av det.
•  Skadat sig på fritiden.
•  Varit föräldraledig etc.

Gratis kurs där du får ett skattefritt 
stipendie på 900 kr.

Kursen går vid tre tillfällen i höst:
• 31 oktober
• 14 november
• 12 december

Läs mer om våra kurser och anmäl 
dig på www.fackligutbildning.se .
Du kan även anmäla dig direkt hos 
oss, mejla eller ring
studier.byggettan@
byggnads.se
Anki Nordlander 
010-601 11 76.

— Studietips —


