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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Allt ifrågasätts 
inför avtalsrörelsen
Det känns att vi är på väg in i av-
talsrörelsen med stormsteg. I stort 
sett alla överenskommelser vi har 
med Sveriges Byggindustrier, BI, 
ifrågasätts nu. 

BI ger sig på våra skyddsombud, 
våra löneformer, förhandlingsord-
ningen i avtalet och MB- konferenser, 
jag skulle kunna räkna upp ännu mer. 
I den här avtalsrörelsen har vi bara 
möjlighet att gå ut i konflikt vad gäller 
lön på Bygg- och anläggningsavtalet 
- men ändå känns det ena påhoppet 
efter det andra från BI som rena brott 
mot fredsplikten. 

Sammanhållningen bland våra 
medlemmar är nu viktigare än någon-
sin. Vi har inte råd att strida internt 
utan måste med gemensamma krafter 
stå upp mot de väl förberedda - och fi-
nansiellt välutrustade - arbetsgivarna. 

Om jag ska sammanfatta verksam-
heten under året så finns det en del 
riktiga ljuspunkter, annars har det inte 
varit så positivt för fackföreningsrörel-
sen. Men vår nya ideologiska fackliga 
grundutbildning, Påfarten, har blivit 
en riktig succé. Den kopieras nu både 
av andra avdelningar inom Byggnads 
och av andra fackförbund, och de har 
öst beröm över utbildningen! Med alla 
dessa välutbildade fackliga förtroen-
demän står vi väl rustade när de nega-
tiva trenderna sakta börjar vända! 

Jag önskar er alla en 
riktigt God jul och Gott 
nytt år - med förhopp-
ning om att 2012 är året 
då vi bryter medlems-
trenden - och åter 
börjar växa igen!

Christian Bengtzelius
Byggettans ordförande  

— Christian har ordet —

På Byggettans representantskaps 
möte den 8 december korades vinnarna 
i den medlemsvärvartävling som pågått 
under året. Det var Rikard Andersson, 
Skanska Sverige AB, som tog hem äran 
att vara Byggettans bäste värvare 2011 
och därmed vann resan till New York 
i tio dagar för två personer. Han har 
värvat 13 nya medlemmar som också 
betalat sin medlemsavgift. 

- Det kan ta tid, men för mig är det 
självklart att prata om medlemsskap 
och värva medlemmar, sa en glad och 
stolt Rikard Andersson när han tog 
emot sitt pris som bästa värvare.

Andraplatsen fick delas av Fredrik 
Lingvall, Veidekke Entreprenad AB, 
och Hans Hellsten, Kungsfiskaren Bygg 
& Fastighet AB. De vann en spa-helg på 
Hasseludden tillsammans med familjen.

Byggettans bästa värvare
vann resa till New York

Det var många som deltog i tävlingen, 
70 aktiva medlemmar, som tillsammans 
värvat 112 nya medlemmar till Bygget-
tan. Att värva nya medlemmar är ju 
oerhört viktigt för att vi ska fortsätta 
vara en stark part och ha inflytande 
över de villkor som finns och sätts på 
arbetsmarknaden.  

Trisslotter för de sista två månaderna 
i tävlingen (oktober och november) kom-
mer att skickas ut i mitten av december.  

Ett stort grattis till vinnarna 
och tack till alla 

engagerade och aktiva 
medlemmar som deltagit 

i tävlingen!

Nu är det klart vem som tog hem en tiodagars New Yorkresa för två. Byggettans 
bäste värvare heter Rikard Andersson och jobbar på Skanska. ”För mig är det 
självklart att värva medlemmar” sa han när han glad och stolt mottog priset.
      På delad andraplats kom Fredrik Lingvall, Veidekke, och Hans Hellsten, 
Kungsfiskaren. 
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Marléne Lindholm 
är ansvarig för 
konkurser på 
Byggettan.

Företag i konkurs
556720-8144  Adova AB   111110
556763-1279  Davev Bygg AB 111111
556789-5361  Dygnet Runt Golvavjämning DRG AB  111128
556820-1346  Elisur AB   111116
556297-5770  Golv o snickeriproduktion AB 111118
556542-2259  Instant Clean i Stockholm AB  111122
969682-1579  Jovco HB   111115
556771-5502  Kreativ Latifeh AB  111026
556396-2181  Nya Väsby Mattaffär AB  111123
556647-9977  O.G.A. Schakt AB  111124
969744-8315  Ol.Er Totalt Byggnads KB  111128
556557-8340  Partnerskap för Vård-PFV AB  111114
751010-9254  Sven’s Ställningsmontage  111124
556653-1405  Team Entreprenad i Stockholm AB  111101
556135-7376  Östanå byggnads AB  111124

— Konkurser —

Om du blir arbetslös 
Om du är lärling och tvingas till ofrivillig 
arbetslöshet, kontakta Bygg-
ettan för att få information 
om hur du så snart möjligt 
kan komma ut i arbets-
livet igen.

Lärlingar kan sägas upp 
endast om företaget hållit 
samråd med Byggnadsindu-
strins yrkesnämnd, BYN.

Ring Krister Strömberg tel 08-734 65 05.

Om du byter företag 
Om du är lärling och byter företag, 
kontakta Byggettan så att vi 
kan kontrollera att före-
taget har kollektivavtal. 
Du får inte tillgodo-
räkna dig arbetade 
timmar i lärlingsboken, 
om företaget inte har 
avtal. 

Ring Margareta Fäldt 
tel 08-734 65 93.

— Lärlingar —

— Budget 2012 —

Medlemstappet 
största hotet

Kostnaderna i Bygg-
ettans budget för 2012 
hamnar på cirka 
58 miljoner kr. Med-

lemsavgifterna tar in 
cirka 45 miljoner och de 

totala intäkterna stannar 
på cirka 57 miljoner, och täcker där-
med inte riktigt kostnaderna. 
Men det är medlemstappet, mer än 
ekonomin, som bekymrar Jonte Söder-
ström, Byggettans kassör.

- Vårt stora problem är den vikande 
medlemstrenden som pågått allde-
les för länge nu. Det är inte bara av 
ekonomiska skäl jag är bekymrad, 

utan om vi inte är tillräckligt många 
medlemmar försvagar det vår ställ-
ning. Vi måste vara en stark part på 
arbetsmarknaden!

Byggettan skriver in många nya 
medlemmar, men inte fler än dem som 
går ur facket. Så medlemsantalet mins-
kar stadigt.

- Vi kommer att kontakta dessa med-
lemmar för att förklara hur värdefullt 
det är för organisationen att de stannar 
kvar i facket, säger Jonte Söderström. 

MB-grupper och fackligt förtroende-
valda har ett stort ansvar för att synlig-
göra facket och representera Byggettan 
ute på arbetsplatserna.

Medlemsavgiften är oförändrad nästa 
år och budgeten för 2012 är godkänd av 
Byggettans representantskap.

Elever på Fredrika Bremergymnasiets 
yrkesprogram Fredrik, som bland 
annat har bygg- och anläggnings-
programmet, bjöds in till ett fackmöte 
av sektion 02 Haninge. 

Mötet hölls i skolans lokaler och  
cirka 100 elever kom och lyssnade 
och ställde frågor om facket en hel 
eftermiddag. 

- Det fanns ett klart intresse för 
vad vi hade att säga, berättar Magnus 
Ledéus.

Bland annat talade Mathias Darneli-
us, som arbetar på Veidekke, om hur det 
är att jobba ute på ett bygge och Krister 
Strömberg, från Byggettan, pratade 
lärlingsfrågor. 

Jörgen Landeborn och Roger Johansson 
körde en minivariant av medlemsutbild-
ningen Påfarten. De berättade lite om 
bakgrunden till varför facket finns, varför 
man ska vara med och vad ett kollektiv-
avtal är för något. På kvällen hölls sedan 
ett vanligt sektionsmöte i skolans lokaler.

— Sektionsaktivitet —

Uppskattat fackmöte 
för gymnasieelever i Haninge
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— Medlemsservice —

I konflikt med Sveriges Byggindustrier
Dennis Rydberg, löneansvarig på Byggettan, berättar att det är väldigt 
turbulent på lönesidan nu. 
- Vi har en konflikt med Sveriges Byggindustrier, BI, om hur man hanterar för-
handlingsordningen i vårt gemensamma kollektivavtal, säger Dennis Rydberg.

BI menar att om man hamnar på stupstock så har man ingen rätt till att för-
handla för den tiden innan stupstocken trädde i kraft. 

- Och vi på Byggettan menar att vi som alltid förhandlar för hela 
bygget. Om BI vill ändra den ordning som varit, får man ta det när 
man förhandlar om kollektivavtalet, inte under rådande fredsplikt. 
Detta anser vi är en otillåten stridsåtgärd.

Siffror fram till sista september, kvartal 1-3 
Den högsta avstämningen i år på arbetsplats över 4 000 timmar är 

215,00 kr Den lägsta avstämningen i år på arbetsplats över 4 000 tim-
mar är 166,00 kr. Den högsta avstämningen är på 405,00 kr.

Medelförtjänsten efter nio månader är 198,21 kr. Medelförtjänsten för ett år 
sedan var 191,95 kr.

Medelförtjänsten på blandackord är 192,28 kr. Medelförtjänsten på pu-ackord 
är 202,86 kr. Medelförtjänsten på raka ackord är 216,74 kr.

Antalet avstämningar är 1 241, detta är 353 fler än förra året efter nio månader.
Medelförtjänsten på Gotland är 186,78 kr. Den högsta på TBM är på 216,69 kr.

Meddela din lön om du 
tillhör Kyl-, Plåt- och 
Ventilationsavtalen
Vid årsskiftet kommer det nya sys-
temet för inkomstbaserad medlems-
avgift gälla fullt ut även för dig som 
tillhör Kyl-, Plåt- och Ventilations-
avtalen. Du behöver därför rappor-
tera in din lön för att placeras i rätt 
avgiftsklass. 

Den lön du ska uppge är den sam-
manlagda månatliga bruttoinkomsten. 

Meddela din lön gör du enklast genom 
hemsidan: www.byggnads.se . 

Du kan också ringa till Byggettan tel 08-
734 65 00, välj medlemskap & avgifter.

Medlemsinloggning på 
hemsidan, gör så här... 
Om du aldrig tidigare varit inloggad 
på Byggnads hemsida måste du först 
registrera dig. 

Gå in på www.byggnads.se klicka på 
”Registrera dig” och sedan följ sedan  
anvisningarna i inloggningsrutan. 

Du registrerar och loggar in dig med 
Användarnamn = personnummer
Lösenord = medlemsnummer 
(Ditt medlemsnummer finns på bak-

sidan av tidningen Byggnadsarbetaren. 
Båda numren skrivs utan bindestreck.

När du är inne - passa på att checka 
av dina registrerade personuppgifter 
som mobilnummer och e-postadress.

— Studietips —

Medlemsutbildningar
Om facket - steg 1, tvådagarskurs 

för dig under 30 år. 
Välj mellan följande datum 

8-9 mars, 26-27 mars eller 26-27 april. 

Medlem i facket, grundkurs på tre 
dagar för alla medlemmar. 

Välj mellan följande datum  
20-22 februari, 12-14 mars, 2-4 april.

Läs mer om kurserna och anmäl dig 
på www.fackligutbildning.se .
Du kan även anmäla dig direkt hos  
Byggettan Studier, mejla till  
studier.byggettan@byggnads.se

eller ring 
Anki  
Nordlander 
08-734 65 45 
eller  
Roland Ahl  
08-734 65 73.

— Region Stockholm-Gotland —

— Löner — 

Byggnads avdelning 1, Byggettan, byter namn
Vid årsskiftet blir Byggettans officiella namn Byggnads Region Stockholm-Gotland.

Verksamhetsområdet är samma som tidigare, men nya begrepp införs. 12 sektioner 
blir 12 medlemskretsar, representantskap blir regionfullmäktige och avdelnings-
styrelse blir regionstyrelse. Namnet Byggettan kommer även fortsättningsvis att 
användas i dagligt tal.

Julklappstips

Mamman till en elev 
på Peab-skolan hörde 
av sig till Byggettan 
för att hon ville ge 

sin son ett 
fackmedlemskap 

i julklapp!
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Byggettan
Box 1288
171 25  Solna

Hyr stuga i fjällen
Byggettan 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 långtur. På sommaren är 
det fjällvandring och fiske i mycket fiskrika vatten.

Byggettans stugor har rustik träinredning, braskamin och egen bastu. De är 
välutrustade för sex personer. Stugorna hyrs ut året om. Pris från 2 000 kr/vecka, 
under vintern finns stuga ledig vecka 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

Hyr stuga i skärgården 
Nu kan ni boka stuga på Gistholmen, som är en klippig och lummig ö i Stock-
holms mellersta skärgård, mellan Ingmarsö och Svartsö. Ön är liten och man 
tar sig runt på cirka en halvtimme. 

På Gistholmen har man nära till naturen och möjlighet till bad, fiske, rodd-
båtar och avkoppling, Det finns 20 enkla stugor som rymmer två till fyra perso-
ner. Alla stugor har bänkspis, kylskåp och eget utedass. Här finns inget rinnande 
vatten utan det hämtar man själv i den gemensamma brunnen. Gemensam är 
också storstugan.

Stugorna uthyres veckovis, vecka 25-31 under sommaren 2012. 
Priser mellan 1 300 kr och 2 700 kr/vecka, beroende på storlek och standard.
 
För information och bokning av Lofsdalen och Gistholmen
ring Vimpeln 08-734 66 00.

— Semester — 

 — Arbetsmiljö —

Tomas Kullberg 
– utsedd till Årets 
skyddsombud
Tomas Kullberg, 
arbetsmiljöansvarig 
och regionalt skydds-
ombud på Byggettan, 
har utsetts till Årets 
skyddsombud av LO-
distriktet i Stockholms 
läns representantskap. 

- Jag känner mig väldigt 
hedrad, det är en bekräftelse på att 
jag gjort ett bra jobb. I mitt arbete ser 
jag mycket som är negativt, som då-
liga arbetsförhållanden och olyckor, 
där jag möter personer som blivit ska-
dade bara för att de försökt sköta sitt 
jobb. Så detta pris känns verkligen 
som en positiv bonus, säger Tomas 
Kullberg.

Han har lång erfarenhet av skydds-
ombudsarbete. Först lokalt ute på 
byggena som skyddsombud, lagbas och 
MB-ledamot. För tio år sedan blev han 
regionalt skyddsombud och sedan åtta 
år är Tomas Kullberg arbetsmiljöansva-
rig på Byggettan.

Motivering till utnämningen
"Med en stor arbetsmiljökunskap och 

ett engagemang utöver det vanliga är 
Tomas Kullberg ett föredöme för andra 
skyddsombud, såväl lokala som regionala 
skyddsombud. Tomas har visat ett stort 
intresse och mod utan rädsla som satt 
avtryck i Byggnads skyddsombudsarbete. 
Med en principfast hållning till arbets-
miljöarbetet, skyddsombudsutbildningar 
och framförallt skyddsombudens status 
har Tomas lyft arbetsmiljöarbetet till en 
högre nivå tvärfackligt. Vi hoppas att en-
gagemanget aldrig slocknar och att fler 
skyddsombud blir inspirerade!"

Skyddsombuds-
konferenser 2012
Datum och teman för årets 
skyddsombudskonferenser:

15 februari 
Tema: Fallskydd

23 maj 
Tema: Droger

19 september
Tema: Informationsteknik

21 november
Tema: Svets och lödning
 
Plats Konferens Vimpeln, 
Skytteholmsvägen 2, Solna 
kl 07.00-11.00.

— Försäkringar —

Marcela tackar för sig
Marcela Salazar har arbe-
tat på Byggettan i tio år, 
nu går hon vidare för 
att påbörja en ny fas i 
sitt yrkesliv.

- Jag vill tacka er 
som gav mig möjlig-
heten att bidra med min 
försäkringserfarenhet. 
Jag kommer alltid att bära med mig 
de värderingar Byggettan står för 
och Byggettan är du, säger Marcela 
Salazar.

Rekrytering pågår för att tillsätta 
tjänsten som försäkringsansvarig 
men fram till dess att det är klart 
kommer Bertil Tunefalk, rehabilite-
ringsansvarig, även att vara försäk-
ringsansvarig. 

Har du några försäkringsfrågor, 
ring Byggettan tel 08-734 65 00, välj 
Försäkringar, telefontid 8.00-12.00.


