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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Vallöften ska krävas in
Valet 2014 är klart och Byggnads 
har gjort en riktigt stor insats i 
valrörelsen. Framförallt genom att 
vara ute på arbetsplatserna och prata 
om de för medlemmarna viktigaste 
frågorna. Till vår hjälp har vi haft det 
alldeles utmärkta 10-punktsprogram 
som togs fram mellan LO och Social-
demokraterna i våras. 

10-punktsprogrammet innehål-
ler bland annat löften om att svens-
ka kollektivavtal ska gälla i Sverige, 
Lavallagen ska rivas upp, svenska 
kollektiv avtal ska gälla vid offentlig 
upphandling, anställningskyddet 
ska inte kunna sättas åt sidan genom 
att använda bemanningsföretag samt 
ett huvudentreprenörsansvar ska 
införas.

Snart har vi en socialdemokra-
tiskt ledd regering och därmed ska 
löftena ur bland annat 10-punkts-
programmet krävas in. Genomför-
andet av dessa kommer att leda till 
en betydligt bättre arbetsmarknad 
och bättre villkor för våra medlem-
mar.

Vi kommer också ha ett social-
demokratiskt styre i många av 
våra kommuner i Stockholms län 
och stad. Det gör att vi redan om 
några veckor kan kräva in svenska 
kollektivavtal vid offentlig upphand-
ling, som de lovat i ett gemensamt 
100-dagars program.

Tack för allt stöd 
vi haft i våra diskus-
sioner ute i bodarna, 
nu ska vi se till att era 
frågor kommer främst 
på agendan de närmaste 
fyra åren!

— Christian har ordet —

Christian Bengtzelius
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Välkomna till Byggnads!

När ombudsman Andrzej Stamirow-
ski gjorde arbetsplatsbesök på en av 
byggföretaget Titanias arbetsplatser 
träffade han ett tiotal personer som job-
bade där. Andrzej frågade platschefen i 
vilket företag de var anställda - och han 
bedyrade att ”alla är egen personal”. 
Andrzej begärde ID-06-kontroll, men 
platschefen sa nej, så den kunde genom-
föras först senare.

Vid ID06-kontrollen visade det sig 
att inte en enda av dem på arbetsplat-
sen var anställda i Titania (som är ett 
företag med kollektivavtal), trots att 
de var klädda i Titanias kläder. Istäl-
let var de allihop anställda i Swedox 
(som är ett företag utan kollektiv-
avtal).

Senare tog byggnadsarbetarna själ-
va kontakt med Andrzej och ville ha 
ett möte, de hade tusen frågor om vad 
som egentligen gäller när man arbetar 
i Sverige. Trots att de hade jobbat här 
i f lera år visste de ingenting om vilka 
rättigheter de hade. 

Andrzej berättade och förklarade om 
kollektivavtal, rättigheter och skyldig-
heter. Det blev ett långt möte en fredags-
kväll i början av september – och sedan 
ville alla bli medlemmar i Byggnads.

PS. Efter förhandlingar med Bygg-
nads har Titania fått betala ett skade-
stånd för att de hade ett avtalslöst 
företag på sin arbetsplats och Swedox  
är på gång att teckna kollektivavtal.

De kommer från Polen, bor i Sverige och har jobbat här i 
flera år. Men ingen av dem hade någon som helst aning om 
vilka rättigheter man har som anställd i Sverige - med löner, 
semester, försäkringar etc. Efter att ha fått allt förklarat för 
sig blev hela gänget medlemmar i Byggnads. 
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Tommy Andersson

— N y avtalsansvarig i regionen —

— Löner —

Vad är viktigt för Byggnads?
- För att kunna upprätthålla hela 

kollektivavtalet måste fler bli medlem-
mar i Byggnads. Är vi för få finns ingen 
anledning för arbetsgivarna att ha 
kollektivavtal. Att vara stark, stolt och 
trygg bygger ju på att vi är många som 
tillsammans står bakom krav på exem-
pelvis ordning och reda på arbetsplats-
en. Då måste även politikerna lyssna. 
Där tror jag mycket på huvudentrepre-
nörsansvaret. Att vi får med politiker 
i våra frågor gör att facket kan få ett 
uppsving och vi kan få med oss fler av 
dem som inte är medlemmar idag.

Regionen har fått en ny  
avtalsansvarig och vice ord-
förande. Tommy Andersson 
heter han, många känner ho-
nom bättre som ”Tomten”.
   Han ersätter Leif Nysmed, 
som kommer att ägna sig åt 
riksdagspolitik framöver.

Namn: Tommy Andersson
Smeknamn: Började kallas för  
”Tomten” redan på första bygget 1985 
och sedan har namnet hängt med.
Ålder: 46 år. 
Familj: Dotter 16 år, flickvän med 
två barn 11 och 8 år.
Bor: Gård norr om Stockholm.
Fritid: Hjälper till på flickvännens bond-
gård med 250 kor (nötkreatur).
Yrke: Betongare.
Tidigare fackliga uppdrag: Regionalt fack-
ligt förtroendevald och sammankallande 
i Peab, ledamot i regionstyrelsen.
Aktuell: Ny som vice ordförande och 
avtalsansvarig i Byggnads Stockholm-
Gotland.

Vi måste bli fler

Vad är viktigt för dig?
- Jag vill få fler människor att bli 

självständiga och kunna klara sig själva. 
Jag tror inte man gör någon en tjänst 
genom att göra saker åt dem. Istället vill 
jag höja och stötta dem så att de vågar 
bli mer självgående.

Avstämningar på prestationslön
Nedan visas halvårssiffror för avstämningar på prestationslön, där 
avtalshöjningen på 4,31 kr har fallit ut på TBMA - trä betong, mur 

och anlägg.
- Det är lite färre timmar i år än motsvarande tid 2013, men det är 

fler avstämningar än föregående år. Det är lite tråkigt att vi inte får in mer 
på rör, och inget på isol, säger Dennis Rydberg, löneansvarig.

Yrkesgrupp Antal                Mät s:a kr        Mät s:a förd tid          Förtjänst 
Murare 41 14 698 738,54 59 018,67         249,05 kr 
Rör 3 2 794 222,87 10 657,30         262,19 kr 
Isol 0 0,00 0,00     0,00
Plattsättare 8 857 747,84 3 805,50         225,40 kr 
Golv 225 1 925 968,55 8 592,68         224,14 kr 
Betongelementmontörer 75 12 548 369,32 66 873,27         187,64 kr 
Anläggare 67 59 965 741,26 282 303,48         212,42 kr 

Trä och betong nyproduktion 513 361 741 501,62 1 700 747,89         212,70 kr 
Trä och betong rep & ombygg 107 56 691 470,05 279 413,90         202,89 kr 
Alla yrkesgrupper 1 039 511 223 760,10 2 411 412,69         212,00 kr 

Avstämningar  prestationslön  
första halvåret 2014 

Öppet hus för  
traditionella lärlingar 
som läser fackteoretisk distans-
utbildning genom BYN/Hermods.

Om du behöver stöd och hjälp att kom-
ma igång med din distansutbildning är 
du välkommen till öppet hus. 

Ingen föranmälan behövs, men ta 
med dig ditt studiematerial.

Torsdagar kl 15.00–18.00 följande 
datum (lokalen öppnas kl 14.30) är det 
bara att dyka upp när det passar dig.

11 september
25 september
9 oktober
23 oktober
6 november
20 november
4 december
18 december

Plats: Solna Folkets Hus, Skytteholms-
vägen 2 nb, Solna 
Lärare: Ola Söderblom
Kontaktperson på Byggnads: 
Jenny Starkenberg, 010-601 12 70 
jenny.starkenberg@byggnads.se

— Trad-lärlingar —
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— Personal —

Personalnytt 
Petra Öhman började i 

maj att arbeta med ad-
ministration inom ar-
betsrättsförhandlingar 
samt med ansvar för 

registrering av förtro-
endeuppdrag.
Katarina Helling bör-

jade i juni att arbeta som 
administratör i gruppen 

för ”Ordning och reda”. 
Gruppen arbetar med 
avtalsbevakning mot 
social dumpning och 

utnyttjande av utländsk 
arbetskraft.

Carla Perméus arbetar 
sedan augusti i region-

ledningen med admi-
nistration inom den 
demokratiska organi-
sationen. Hon ersätter 

Elizabeta Vujanic som 
slutade i juli. 

Tommy Andersson, som 
började arbeta med arbetsrättsför-
handlingar i maj, utsågs till vice ordfö-
rande och avtalsansvarig den 26 juni. 
Han ersätter Leif Nysmed som sedan 
dess har jobbat med valet och kommer 
nu att arbeta i riksdagen.

Pär Lindelöf, specialiserad på plåt-
avtalet och arbetade med arbetsrätts-
förhandlingar, slutade i juni för att 
jobba på Unionen. Conny Tegnerud 
har tagit över plåtfrågorna.

Peter Johansson har gått färdigt en 
ombudsmannautbildning och är från 
augusti anställd för att arbeta med 
löneförhandlingar.

Josefin Hagelin har slutat som 
administratör på Gotland. Adminis-
trationen som tidigare utfördes på 
Gotland sköts för närvarande i Solna.

Margareta Fäldt har gått i pension 
efter att ha arbetat på Byggnads i 24 
år, under många år med att hjälpa lär-
lingar. Jenny Starkenberg har tagit 
över lärlingsadministrationen. 

— Arbetsmiljö —

Okunskapen är stor hos många arbets-
givare om risken för cancer som orsa-
kas av att man utsätts för asbest.

- Det är ditt liv det handlar om. Det är 
jätteviktigt att du ifrågasätter om, och 
i så fall i vilken omfattning, företaget 
gjort en asbestinventering innan arbe-
ten påbörjas, säger Johnny Daveman, 
regionalt skyddsombud på Byggnads 
Stockholm-Gotland. 

I södra Sverige har SR radio P4 
Blekinge berättat om en kvinna som fått 
cancer enbart genom att vara anhörig 
till en man som arbetade med asbest. 
Kvinnan var hemmafru och tvättade sin 
mans skyddskläder i hemmet.

- Det enda sambandet som fanns 
mellan henne och ämnet asbest är att 
hon tvättat kläderna, ändå utsattes hon 

för tillräckligt mycket asbest för att få 
cancer. Så farligt är det, säger Johnny 
Daveman.

Hör av dig till våra regionala skydds-
ombud Johnny Daveman eller Tomas 
Kullberg om du har frågor om asbest, 
tel 010-601 10 08.

Du som arbetar med rot-jobb är särskilt utsatt 
för faran med asbest. Det finns ca 400 000 ton asbest 

kvar i äldre svenska byggnader som kan komma fram vid 
renoveringar, enligt beräkningar från Arbetsmiljöverket. 

Fara för asbest

Malignt mesoteliom är en tumör 
som uppstår ur mesotelet i lung-
säckarna, bukhinnan eller hjärt-
säcken. 
     Orsaken är nästan alltid asbest-
exponering, men det kan dröja 
decennier från exponering till dess 
tumören uppstår. Prognosen är dålig. 
Medianöverlevnaden är under ett år.                        
Källa: Wikipedia.

Hjälp vid  
enskilda samtal
Om arbetsgivaren vill prata enskilt 
med dig har du rätt att ha en fack-
lig representant vid din sida under 
samtalet. 

Det kallas för att ”begära biträde”, 
om det blir aktuellt vänd dig till din 
fackligt förtroendevalda på arbets-
platsen eller till en ombudsman på 
Byggnads Stockholm-Gotland. 

Börja jobba efter 
sjukskrivning
Om du varit sjukskriven en tid kan du 
kontakta Byggnads Stockholm-Got-
land, om du har frågor om vad som 
gäller när du ska börja arbeta igen - 
eller undrar över vilken hjälp och stöd 
din arbetsgivare är skyldig att ge dig.

Madeleine Möller och Evy Säter-
mark arbetar från september med att 
svara på medlemmarnas frågor på tele-
fonslingan för medlemsservice/försäk-
ringar samt på slingan för företagens 
avtalsfrågor.

Anders Olsson, från Interoc Fasad, 
har i höst påbörjat en fördjupad om-
budsmannautbildning.

Roland Ahl arbetar med arbetsrätts-
förhandlingar, tidigare var han studie-
ansvarig. 
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25  Solna

— Konkurser —

Ansvaret för arbetet med kon-
kurser inom Byggnads Stock-
holm-Gotland ligger numer på 
gruppen Rättstvister/lönekrav. 

   Följande företag har gått i konkurs 
31 mars–14 september 2014. 

Org.nr  Namn  Datum
5567573596 Active Rörmont&Värme i Sv AB  140814
5567901953 Alstar Bygg i Stockholm AB 140827
5567405401 AMT Energi  140423
5569025819 Antik Bygg AB 140910
5568397961 AV International Rörsvets AB 140424 
5566505664 AZ-Scandinavia AB 140825
5565352514 Bergsten Byggmontage AB, A 140408 
5565147484 Bygg&Anläggn.grupp Mell.sv. 140408
5567344964 Byggteamet Glasis AB 140613
5567555908 Byggtema Ljusterö AB 140827
5568359003 Daryadenlan AB 140430 
5567665483 E.Camp Allservice AB 140521
5567521694 Ektorps byggservice AB 140428
5567538938 Elada Akustik AB 140521
5565833307 Energi & Drifttek. i Norden AB 140520
5567676027 Engblad Bygg & Sanering AB 140411 
5565098380 Erikssons VVS-Service AB, Stefan 140411
5568681786 Esthus AB  140625 
5563776821 Isberg & Gustavsson AB 140424
5569469470 Jenera Team 4 AB 140610
5567813968 Jocke Granberg Byggnads AB 140715 
5566733027 Klara Bygg & Inredning Serv. AB 140701 
5568242001 Kvtak AB 140812 
5568770829 LG la Reine bygg i Stockholm, tidigare   
   Tak och byggserv. i Katrineh. AB  140424 
5563335412 Lineus Entreprenad AB 140407 
5567874192 Mareto Bygg AB 140610 
5567827109 Mexia Entreprenad AB 140402 
5568099187 Nordic Allservice AB,  
   tidigare Solnavägen 1996 AB 140728
5566563143 Reinhold G Bygg Partner AB 140725 
5567968606 Reinhold G. Ebbalund AB 140725
5569268989 Ricab Bygg & Entreprenad 140506 
5566986732 Rivcenter i Sverige AB 140409 
5568440258 Rivinstall AB 140707 
5567648414 Rum Service Stockholm AB 140725 
5565025102 Schakt & Planer. Eriksson AB, A 140508
5564150372 Sentosa AB, tidigare Grund och  
   markbyggaran I Tumba AB  140331
5566204391 ST Björks Bygg & Allservice AB 140828
5567404446 Sundtak Syd AB 140829
5562955442 Svensk Plåtentreprenad AB 140903
5309235777 TMP Bygg & Fasad 140521
5561457085 T-R Maskiner i Göteborg AB 140404 
5567388987 VVS Verket JKGK AB 140512 
5568828718 Vällingby Mur & Puts AB 140616 

Företag i konkurs

— Försäkringar och Studier —

— Lärlingar —

Vill du lära mer om försäkringar?
Anmäl dig då till vår försäkringskurs Våra försäk-

ringar där vi lättsamt går igenom vilka försäkringar 
du har genom din anställning och ditt medlemskap. När 

diskussionerna går heta i boden kan det vara bra om någon 
känner till ramarna för de olika försäkringarna. Du behöver inga förkunskaper.

Datum och tid: Måndag den 20 oktober, kl 8.00-16.00, kaffe serveras från kl 7.30.

Plats: Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2, Solna.

Kursledare: Mia Fridlizius, försäkringsansvarig Byggnads Stockholm-Gotland. 

Gäst: Johan Heinonen, Folksam.

Anmäl dig senast den 26 september via hemsidan (adress nedan)  
eller ring Anki Nordlander på Studier 010-601 11 76.

                                               Inställda kurser  
Din lön och ditt avtal den 15-16 oktober samt Påfarten den 14 oktober på Gotland ställs in.

Har du sett höstens studieprogram?  
Du hittar det på wwww.byggnads.se/stockholm-gotland gå in under  

Utbildning (där anmäler du dig och hittar mer info om alla våra kurser).              

Hej lärling  
- är du medlem i Byggnads?

Då finns möjlighet att du får hjälp om 
arbetsgivaren inte betalar ut rätt lön 
och inte följer kollektivavtalet. Om du 
inte är medlem, anmäl dig här:
www.byggnads.se 

Företaget måste ha kollektivavtal
För att yrkesutbildningen ska vara 

giltig och du ska få tillgodoräkna dig 
timmarna under din utbildning, måste 
företaget du jobbar på ha kollektivavtal. 
Där ingår yrkesutbildningsavtalet.  
 
Skaffa din utbildningsbok

För att få dina utbildningstimmar till 
ditt yrkesbevis registrerade måste du få 
en utbildningsbok, så kallad e-bok. 

Du och företaget ska fylla i en blankett 
för att anmäla lärlingsanställning, 

www.byn.se, www.vvsyn.se, 
www,pvf.se, www.gbf.se

Anmäl dig till a-kassan
När du blev medlem i Byggnads blev 

du inte automatisk medlem i Byggnads 
a-kassa. Du måste göra en särskild 
anmälan till a-kassan,

www.byggnadsakassa.se 

Kontaktpersoner yrkesutbildning 
Tel 010-601 10 08 - Jörgen Landeborn, 

Jenny Starkenberg, Magnus Ledéus,  
Per Johansson (vvs).

Mer info www.byggnads.se/stock-
holm-gotland gå in under Lärlingar.

HYR STUGA I LOFSDALEN
från 2 000 kr/vecka
e-post bokning@solnafolketshus.se 
tel 010-601 16 00


