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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Arbetsgivarna anser 
lönedumpning naturligt
Regeringen har äntligen lagt ett bra för-
slag för att stärka upp arbetarnas rättig-
heter, att införa EU:s bemanningsdirektiv 
i svensk lagstiftning. Då skulle villkor och 
löner för anställda i europeiska beman-
ningsföretag bli lika som för de svenska 
arbetstagarna de arbetar med. Vi skulle 
också ha rätt att ta till stridsåtgärder för 
att se till att dessa regler efterföljs.

Detta kan ju tyckas vara minimikrav 
som både Byggnads och arbetsgivarnas 
organisation Sveriges Byggindustrier, 
BI, borde stå bakom, eftersom det gyn-
nar en sund konkurrens mellan företag. 
Varken svenska arbetare eller företag, 
som BI påstår sig företräda, ska behöva 
bli utkonkurrerade av oseriösa före-
tag med löner och villkor långt under 
svenska förhållanden!

Nu till det som förvånar mig. Mats 
Åkerlind, förhandlingschef på BI, menar 
att det som Byggnads kallar lönedump-
ning bara är naturliga löneskillnader 
inom kollektivavtalet! Att den nya lagen 
kommer innebära problem för svenska 
byggföretag, då de riskerar att rättsliga 
tvister och stridsåtgärder ökar och det 
blir svårare för utländska företag och 
arbetstagare att få uppdrag i Sverige.

I klartext säger Åkerlind att BI tycker 
det är bra med lönekonkurrens från an-
dra länder. Även om oseriösa utländska 
företag riskerar slå ut svenska seriösa 
företag som följer kollektivavtalet, så 
är de stora företagens 
vinstintresse viktigare än 
att värna om de mindre 
företagen inom BI. Gissa 
då hur stort intresset är för 
att värna om de svenska 
arbetstagarnas 
villkor?

Christian Bengtzelius
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

— Christian har ordet —

 John Humble är en ung medlem i 
Byggnads Stockholm-Gotland. Han 
är nu utsänd i samarbete med BYN, 
Byggnadsindustrins yrkesnämnd, för 
att prata med skolelever om vad de kan 
mötas av på en byggarbetsplats. Vad de 
behöver tänka på när de ska ut på sin 
första praktik och hur de kan förbereda 
sig. Han kommer också att prata om 
fackliga frågor och om värderingar.

- En del äldre kan ha konstiga värde-
ringar kvar, medans de flesta yngre jag 
har träffat har sunda värderingar. Men 
det är fortfarande ganska utbrett med 
främlingsfientlighet och homofobi på 
byggena, berättar John.

Skolbesöken gör han tillsammans 
med Magnus Manhammar från Expo, 
som tidigare har utbildat lärare i att 
handskas med främlingsfientlighet - 
och nu är det alltså elevernas tur. Mag-

nus pratar om värderingar och bemöter 
myter och fördomar om invandring 
med fakta.

- Det brukar bli mycket diskussioner 
när man kommer ut, vilket är kul, säger 
Magnus.

Byggnads har besökt flera tusen elev-
er på gymnasieskolor i hela landet med 
praktisk inriktning. Behovet är stort då 
det finns ett starkt uppdämt behov av 
att diskutera rasism och främlingsfient-
lighet. Rasistiska och antidemokratiska 
åsikter och sympatier leder till konflik-
ter på arbetsplatsen. 

Byggnads vill inte sopa frågor rö-
rande rasism och främlingsfientlighet 
under mattan. Därför är det viktigt att 
ta debatten med dem som har främ-
lingsfientliga åsikter. 

Läs mer om Expos verksamhet på
www.expo.se

Bemöt fördomar om 
invandring med fakta

John Humble och Magnus Manhammar åker ut i skolorna och pratar om hur 
det kan vara på ett bygge. Om värderingar och främlingsfientlighet och hur 
man bemöter myter och fördomar med fakta.
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Under rubriken Medlemsnytta kom-
mer vi att berätta om olika problem 
som medlemmar i Byggnads har fått 
hjälp med. 

Ärendena är hämtade ur verklighe-
ten, men för att ingen ska känna sig ut-
pekad använder vi inte riktiga namn på 
personer eller företag. Anders nedan, 
är således ett påhittat namn.

   Om du har svårt att hitta argument 
för att få dina kompisar att gå med 
i facket, kan du använda dessa små 
berättelser för att visa dem nyttan av 
att vara medlem i Byggnads.

Rätt till rätt anställning
Så här gick det till när Anders fick 
hjälp av Byggnads att bli fast anställd.

Anders var anställd på ett beman-
ningsföretag i byggbranschen. Han 
hade haft många kortare anställningar 
på samma företag. Anders hörde av sig 
till Byggnads Stockholm-Gotland för 
att han var missnöjd med situationen 
och tyckte att han borde ha rätt till en 
fast anställning på företaget.

Efter att Byggnads ombudsman 
kontaktat företaget och gått igenom 
Anders tidigare anställningsavtal - så 
konstaterade man att han hade rätt till 
en tillsvidareanställning. 

Företaget har rättat till missen och 
Anders har nu en tillsvidareanställ-
ning på företaget.

— Medlemsnytta —

Förbered arbetsplatsen för vintern
Vinter kommer även i  år, det är hög tid att förbereda arbetsplatsen  
för vinterns alla plågor.

- Se över belysningen, både den allmänna och punktbelysningen.
- Snöskyfflar, sand och salt kommer att behövas även i år, vintersäkra vatten
   och avlopp samt kontrollera var snöskydd  behöver byggas.
- Är du vinterrustad med underställ och vinterkläder? Tags att ta tag i det annars.
- Skrapgaller och stövelborst hindrar smutsen från att komma in i personal-
  utrymmen, så slipper bodstädaren överanstränga sig för att hålla boden ren.

— Arbetsmiljö —

Boka in datum för skydds- 
ombudskonferenser 2013

Stockholm, kl 07.00-10.00
den 13 februari, 22 maj, 18 september 
och 20 november.

Gotland, heldag
den 14 februari, 23 maj, 19 september 
och 21 november.

Byggbranschen i Stockholm bromsar in 
och flera företag varslar om arbetsbrist. 
Vi på Byggnads Stockholm-Gotlands 
rättsgrupp ser tecken på att det blir ett 
glapp i produktionsstarter från senhös-
ten till försommaren.

Så här ska det gå till om chefen börjar tala 
om arbetsbrist:

1. Företaget ska informera de anställ-
da samt Byggnads.

2. Företaget ska försöka finna andra 
åtgärder än uppsägning t ex kompetens-
utvecklande kurser och utbildningar. Ett 
annat alternativ enligt Byggavtalet är att 

— Arbetsmarknaden —

låna ut personal till ett annat byggföre-
tag som har behov av arbetskraft.

3. Innan det blir uppsägningar ska 
det varit en förhandling med facket.

 Om ingen ombudsman varit i kontakt 
med er och kontrollerat arbetsgivarens 
uppgifter finns det anledning för dig att 
göra en koll om Byggnads är informe-
rade. Hör av dig till medlemscentret 
Byggnads Nu! på tel 010-601 10 00 eller 
mejl till byggnadsnu@byggnads.se .

Ni har alltid möjlighet att få ett så 
kallat uva-möte, facklig information 
från Byggnads på arbetstid. Hör av dig 
till Magnus Ledéus, tel 010-601 11 71.

Om företaget har arbetsbrist
Om chefen börjar tala om arbetsbrist - kan du som är medlem i 
Byggnads hjälpa till så att det blir rätt från början.

Behöver du hjälp med teorin till yrkesbeviset? 
Ta med dig studiematerialet och kom - så hjälper vi dig. Ingen anmälan krävs.
Öppet hus för dig som läser fackteoretisk utbildning på distans, måndagar 
kl 14.00-17.00 den 22 oktober, 5 november, 19 november och 3 december. 

Plats: Byggnads Stockholm-Gotland, Konferens Vimpeln, Skytteholmsvägen 2 
i Solna. Vill du veta mer, ring Margareta Fäldt, tel 010-601 11 45.

— Yrkesbevis —
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— Personalnytt —

— Försäkringar —

Mia Fridlizius
är ansvarig för 
Försäkringar

— Fritid —

Christina Andersson (bild saknas)  som 
ansvarat för regionens UE-hantering, 
kommer att gå i pension i november 
2012, vilket medför ett flertal personal-
omflyttningar på regionskontoret.   

Lina Bengtzelius som arbetat med 
avtalsteckning kommer att ersätta 
Christina Andersson när det gäller UE- 
hantering. 

Madeleine Möller kommer att arbeta 
med avtalsteckning, registrering och 

fördelning av regionens arbetsrätts-
ärenden. Madeleine kommer även 
fortsättningsvis handha hanteringen 
kring förhandlingsframställningar och 
protokoll, medans uppdragsadministra-
tionen övertas av Josefin Hagelin. 

Vimpeln nyanställer och den 1 oktober 
började Ida Landgren på fastighets-
bolaget Vimpeln. Hon arbetar i recep-
tionen och som konferensvärdinna.

Lina Bengtzelius Madeleine Möller Josefin Hagelin Ida Landgren

Arbetsbrist 
och lärlingar

Stockholms byggbransch är på väg 
in i en lågkonjunktur som kommer 
att hålla i sig långt in i 2013, enligt det 
branschråd som bevakar produktions-
utveckling och sysselsättningsgrad.

MB-grupper kommer att kall-
las till förhandlingar om arbetsbrist 
och lärlingarnas utbildningsplatser 
är i fara. Lärlingar hör inte hemma 
i samma diskussion som när frågan 
om arbetsbrist hanteras av MB-grup-
pen och ombudsman från Byggnads 
region Stockholm Gotland. 

Om du är tveksam i frågor som gäl-
ler lärlingar, ring gärna till Byggnads 
yrkesutbildning, Krister Strömberg 
tel 010-601 12 71.

— Lärlingar —

Hallå där
- du som är ny medlem!
Vet du att det ingår en olycksfalls-
försäkring på fritiden i ditt med-
lemskap? Försäkringen adminis-
treras av Folksam. Kontakta oss på 
Byggnads så att vi kan hänvisa dig 
vidare för en försäkringsgenom-
gång hos Folksam.

Ring 010-601 10 08, välj försäk-
ringar, telefontid 8.00-12.00.

Heja Byggettan!
12 personer deltog 
i höstens tuffaste 
löparäventyr, Tjur 
Ruset, anmälda i 
Byggettans namn. 

Loppet är en mil 
genom krävande och 
delvis obanad terräng.
   Känner ni igen ler-
gubben på bilden? 
Det är ”Tomten”, 
Tommy Andersson 
från Peab, som tappert 
kämpar sig fram i 
leran. 
   Fler deltagare var 
bland annat Christian 
Bengtzelius, ordföran-
de, och Johan Lind-
holm, förbundsord-
förande i Byggnads.
 Läs mer och se fantas-
tiskt leriga bilder på  
www.tjurruset.se .

Har du frågor om avtal, arbetsmiljö eller 
andra fackliga frågor? 
Ring till medlemscentret Byggnads Nu! 
Öppet på vardagar kl 7-19, tel 010-601 10 00. 
Du kan även mejla till:  
byggnadsnu@byggnads.se .

— Fackliga frågor —
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Byggnads Sthlm-Gotland
Box 1288
171 25  Solna

— Konkurser —

            
Konkurser under perioden 120830-121003.

801027-6791 Dusan Vidic, m f:a RD Universe 120918
556676-9773 Energipoolen Gute AB 120809
556589-9662 Entr Micael Almqvist bygg och mark AB 120924   
556263-6489 Fiab Bygg och Miljövård AB       120912      
556320-7892 Fyra Byggare AB                  120912      
556735-3627 Grävtjänst i Järfälla AB,  
   tidigare Borrkonsult i Järfälla AB 121001
556266-3400 Hellberg & Nilsson Golv i Sthlm AB 120814
556635-3487 Infra Muskel AB                  120913      
556778-6966 Joa´s Måleri & Bygg AB           120903      
556796-3102 Magnus Brolin Bygg & Konsult AB 120905
556593-2323 Millibar System AB               120925      
556278-5179 Producta Byggnads AB             120913      
801027-6791 RD Universe                      120918      
556736-1190 Rotope Gruppen AB                120914      
556867-3387 Sickla Bygg & Inredning AB       120919      
556660-6157 Stark Entreprenad i Sverige AB   120912      
556724-3554 Stark Ställningar i Sverige AB   120912      
556845-2485 Svenska Energitak AB             120921      
556630-2435 Sågbocken i Stockholm AB         120828      
556703-8988 Thulit Sverige AB                120831      

Fredrik Sirberg 
är ansvarig för 
konkurser på 
Byggnads 
Stockholm-Gotland.

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.

Men bygg då! 
Idag sitter de stora byggbolagen och väntar på bättre tider. Någon annan ska 
betala eller beställa. Vi byggnadsarbetare minns med saknad när svenska 
byggföretag byggde på egen hand, satsade egna pengar, bidrog till samhälls-
utvecklingen. 

Idag kan vi bara konstatera att gamla tiders storbyggmästare och entreprenörer 
är en nära nog utdöd sort - de som som kunde se ut över en ny stadsdel och veta 
att de, tillsammans med oss, hade skapat detta. Idag är det ekonomerna och 
riskkapitalisterna som härskar - och de vill bara tjäna pengar.

I ett fungerande Sverige vågar svenska byggföretag ta av egna pengar för att byg-
ga. Det finns ett oerhört behov av bostäder, renovering, fungerande samhälls-
service. I ett fungerande Sverige vore detta skördetid för svenska byggföretag. 
Men istället sitter man på händerna och väntar på att någon annan ska betala.

Svenska byggföretag har idag kassor på många miljarder och skulle kunna bygga 
massor med lägenheter och hus, skapa välfärd och arbetstillfällen. Men istället 
ser vi hur byggproduktionen sjunker, hur varslen ökar och låglönekonkurrensen 
tar allt större plats. 

I ett fungerande Sverige borde det vara tvärtom.

Vi, Stockholms byggnadsarbetare, uppmanar våra stora rikstäckande byggföretag 
att ta sitt ansvar - se till att produktionen kommer igång, satsa lite av miljar-
derna på att skapa välfärd och arbete. 

I ett fungerande Sverige tar även ni ert ansvar!

Uttalande taget på 
Byggnads Stockholms-Gotlands regionsfullmäktige
den 27 september 2012

— Uttalande från regionsfullmäktige —

— Studietips —

Gör något annat en dag
Hur länge sedan var det du var på en fack-
lig kurs? Välkommen till oss i Solna, 
vi har ett bra kursutbud!

Endagsutbildning Påfarten ger insikt 
i vad facket är, vilken roll vi har på 
arbetsmarknaden. 

Det är en bra time out från vardags-
litet som ger dig flera goda insikter  
och vi ersätter dig med förlorad arbets-
förtjänst.

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


