
Helt enkelt – från Byggnads Stockholm-Gotland

Nr 6, oktober 2014             Nyhetsbrev till medlemmar och fackligt förtroendevalda i Byggnads Stockholm-Gotland

Helt enkelt – från Byggnads Stockholm-Gotland

Helt enkelt – från Byggnads Stockholm-Gotland      nr 6, 2014     sidan 1      

Redaktör, text, foto och layout: Inger Fagerberg, 010-601 11 44, inger.fagerberg@byggnads.se 

Ansvarig utgivare: Christian Bengtzelius, ordförande Byggnads Stockholm-Gotland, 010-601 11 38, 070-302 14 62, 
christian.bengtzelius@byggnads.se

För att få nyhetsbrevet till din mejl, meddela din e-postadress och ditt personnummer till medlem.byggettan@byggnads.se

Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Äntligen vita jobb
Äntligen blir vita jobb verklighet 
i Stockholm stad. ”Vita jobb-
modellen ska vara på plats inom de 
första 100 dagarna.” Det säger Roger 
Mogert (S), borgarråd i Stockholm, 
till tidningen Arbetet.

För byggbranschens del inne- 
bär det att vid offentlig upphandling 
är entreprenörer och deras under-
entreprenörer skyldiga att tillämpa 
vissa villkor – som anställnings- och 
arbetsvillkor för lön, övertids- och 
restidsersättning, traktamente och 
övriga ekonomiska villkor som inte är 
reglerade i tvingande lag. 

De är också, enligt lag, skyldiga att 
tillämpa vissa anställnings-, och ar-
betsvillkor samt miljöförhållanden, 
enligt semester-, föräldraledighets-, 
diskriminerings-, arbetstids- och 
arbetsmiljölagen.

Byggnads Stockholm-Gotland 
kommer att vara kontrollinstans 
och delta i arbetet, både under upp-
handlingen och när arbetet pågår. 
Vi kommer i vår roll som konsult ha 
tillgång till bokföring, utbetalningar, 
övertidsjournaler, överenskommelser 
med försäkringsbolag, verifikationer 
för skatteinbetalningar samt tidredo-
visningsunderlag på individnivå.

Detta är en stor framgång där vi 
äntligen ska  kunna vara säkra på att 
kollektivavtalsenliga villkor gäller 
vid offentlig upphandling!

Läs gärna intervjun 
med mig i Dagens 
Nyheter, länk finns på 
vår webbsida www.
byggnads.se/stock-
holm-gotland under 
rubriken ”Vi välkomnar 
Vita jobb-modellen”. 

— Christian har ordet —

Christian Bengtzelius
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Försäkringen ger ett ekonomiskt 
skydd till dig och din familj när du blir 
sjuk. Alla kan vi bli sjuka och tvärte-
mot vad man kan önska är inte sam-
hällets skyddsnät fullständigt. Därför 
har vi tillsammans med Folksam tagit 
fram en prisvärd sjuk- och efterlevande-
försäkring som lindrar de ekonomiska 
påfrestningarna som en långvarig sjuk-
dom eller ett dödsfall kan innebära.

Viktig att veta att du som medlem 
ansluts automatiskt till Byggnads sjuk- 
och efterlevandeförsäkring från och 
med den 1 januari 2015. Detta för att du 
inte ska behöva svara på frågor om din 
hälsa.

Om du inte vill ha försäkringen kan 
du tacka nej med bifogad svarsblankett,  
eller låta bli att betala när inbetalnings-
kortet kommer. Men ångrar du dig och 
vill gå med senare, måste du då göra en 
hälsoprövning, vilket du slipper om du 
ansluter dig nu.

Läs mer på nästa sida om vad för-
säkringen omfattar.

I dagarna har du fått ett brev 
med ett medlemserbjudande 
från Folksam om en förmån-
lig sjuk- och efterlevande-
försäkring till medlemspris. 
     Du ansluts automatiskt till 
försäkringen från och med 
den 1 januari 2015, om du 
inte tackar nej. Detta för att 
du inte ska behöva svara på 
frågor om din hälsa. 

Medlemserbjudande: 
Sjuk- och efterlevande-
försäkring till medlemspris

Dina försäkringar
Idag har alla våra medlemmar i 
Byggnads bra försäkringar genom 
vårt samarbete med Folksam. 

I ditt medlemskap ingår grupp-
livförsäkring, barngruppliv och 
olycksfallsförsäkring på fritiden 
utan extra kostnad. 

Nu erbjuds alla medlemmar en 
förmånlig sjuk- och efterlevande-
försäkring till medlemspris.
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                                                   — Försäkringar —

Sjuk- och efterlevandeförsäkringen 
kostar 66 kr/månad och omfattar 
följande: 

Sjukförsäkring 
Ersättning upp till 1 500 kr/mån vid 
arbetsoförmåga efter 90:e sjukdagen. 
Du ska dock ha varit fullt arbetsför den 
dag försäkringen börjar gälla samt 90 
dagar dessförinnan. 

Diagnoskapital
Ersättning vid vissa diagnoser med  
50 000 kr. Försäkringen gäller från dag ett. 

Livförsäkring
Dödsfallsbelopp till dina efterlevande 
med 150 000 kronor. Denna gäller från 
första dagen. 

Mia Fridlizius, försäkringsansvarig,  
berättar om vad den nya förmånliga  
sjuk- och efterlevandeförsäkringen  
till medlemspris, omfattar.

Erbjudandet gäller från den 
1 januari 2015 och du kommer 
att få ett försäkringsbesked 
och ett inbetalningskort som 
bekräftelse. 

Om du inte önskar denna 
försäkring kan du tacka nej 
och skicka in svarskupongen 
till Folksam senast den 23 
november 2014, eller låta bli 
att betala när inbetalningskortet kom-
mer.  

Viktigt att veta är att om du ångrar 
dig kan du gå med senare, men då 
måste du fylla i en fullständig hälsode-
klaration. 

Erbjudandet gäller även för din 
livskamrat, i så fall måste du kryssa i 
JA-rutan och skicka in Folksams svars-

              — Arbetsmiljö —

Bra belysning
Det ska finnas belysning 

i alla utrymmen där det 
bedrivs byggverksamhet, 

samt nödbelysning i alla trap-
por. Det säger Tomas Kullberg, arbets-
miljöansvarig.

- Om det inte finns - ta upp det på 
skyddsronden. Hjälper inte det så 
kontakta skyddsombudet på arbetsplat-
sen eller regionalt skyddsombud hos 
Byggnads Stockholm-Gotland.

Torka arbetskläder
- På arbetsplatsen ska det finnas tork-
möjligheter för skor och arbetskläder, 
med tillräcklig kapacitet i förhållande 
till antalet personer. 

Om du har frågor om försäkringen 
ring direkt till Folksam på  
tel 0771- 950 950.

kupong senast den 23 november 2014. 
Försäkringen börjar gälla när anmälan 
kommer in till Folksam. 

Kolla om företaget har avtal
Det är viktigt att du kollar upp att 
företaget du jobbar på har kol-
lektivavtal. Hör av dig till oss på 
Byggnads om de saknar avtal. Det 
säger Stig Lahti, som arbetar med 
avtalsteckning och lönebevakning.

Det här går du miste om  
ifall du jobbar i ett företag  

utan kollektivavtal
- Lärlingar får inte tillgodogöra sig 

sina intjänade timmar i lärlingsboken.
- Det som står i kollektivavtalet styr 

även lägsta lön och lika löneprincipen, 
semester och semesterpengen.

- Om företaget inte har Fora För-
säkring, som de flesta utan avtal inte 

har, (försäkringen är 
obligatoriskt för alla 
som tecknar avtal) så 
mister man en massa 
tillägg - som mer pengar vid 
sjukdom ifrån 15:e dagen samt olycks-
fall och tjänstepension.

Följande ingår genom kollektivavtal
1. Grupplivförsäkring (TGL) 

         - om du avlider.
2. Avtalsgruppförsäkring (AGS) 

        - om du blir sjuk.
3. Avtalspension SAF–LO  

        - om du går i pension.
4. Avgångsbidragsförsäkring (AGB)
     - om du förlorar ditt arbete.
5. Trygghetsförsäkring (TFA) 
     - om du skadas i arbetet.

— Kollektivavtal —

Fortsättning från föregående sida
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— Personal —

Personalnytt 

 
 

Vi gratulerar Percy 
Sandstedt och  
Andrzej Stamirow-
ski som i oktober blev 

klara med sin ombuds-
mannautbildning. 

Percy är MB-ansvarig  
och Andrzej arbetar i  

Ordning och reda-
gruppen med utsta-
tionerad och migrerad 
arbetskraft.

Tommy Andersson har 
avsagt sig sitt uppdrag som avtals- 
ansvarig och vice ordförande i Bygg-
nads Stockholm-Gotland. Tommy 
kommer att arbeta i Rättsgruppen.

 

— Konkurser —

Org.nr  Namn  Datum
5560211814 Alpen AB, H  141003
5564919149 Sundström AB, Byggentrep- 
   renör  140929 
5565413332 Temacus, AB 140924
5566506274 Daniel & Son Maskin-
   entrepr AB  141002
5566792064 Huddinge Bygg-Center AB 141013
5567015986 Siigab  141007 
5567032247 Mack-Kai Konstruktion AB 140925
5568531932 Ofix bygg&städ AB 140926
5568614118 Tak och fasad i Spånga AB 141001 
   f d Takjobb i Sverige AB
5568656200 Kentro Bygg och Miljövård AB 141007 
5569213365 Klobo AB  141006 

Företag i konkurs

— Studier, för dig under 30 år —

— Studier —

Följande utbildningar 
är inställda

24-25 november Arbets-
miljö Hälsa Säkerhet.

1-3 december Förhandlingsteknik.

Vi erbjuder olika utbildningar
Vill du se vilka fackliga utbildningar 
det finns? Gå in på: 
www.fackligutbildning.se 

Eller gå in på vår egen webbsida:
www.byggnads.se/Regioner/Regio-
ner/Stockholm-Gotland/Byggettans-
studier 

Där kan du leta efter utbildningar och 
anmäla dig. 

Om du har fått en kallelse till en ut-
bildning, svara gärna till Anki Nordlan-
der genom att mejla eller skicka sms, 

e-post: studier.byggettan@byggnads.se 
sms: 070-306 65 45 .

På utbildningen kommer vi att titta på 
hur det ser ut i dag och hur vi genom 
kollektivavtal kan vara med och på-
verka vår vardag.

Vi pratar om vad det egentligen är för 
skillnad på lag och avtal och vad som 
du som ung medlem i facket kan göra 
för att vara med och påverka.

Utbildningen börjar med historien 
om hur och varför vi en gång i tiden 
bildades.

Det finns 22 platser till utbildningen.

Datum och tid: 9-10 december 2014,  
kl 08.00-16.00.
Plats: Solna Folkets hus, Skytteholms-
vägen 2 Solna. 

Anmälan  
e-post: studier.byggettan@byggnads.se  
Uppge detta om du mejlar:  
Ungdomsutbildning - ditt namn, per-
sonnummer och mobilnummer.
Eller ring till Magnus Ledéus 010-601 11 71,  
Anki Nordlander 010-601 11 76.

Ansvaret för arbetet med kon-
kurser inom Byggnads Stock-
holm-Gotland ligger på gruppen 
Rättstvister/lönekrav. 
   Följande företag har gått i konkurs 
15 september - 20 oktober 2014. 

Nu kör vi en ungdomsutbildning för alla 
som är under 30 år. Vi vill att just du 
kommer och blir mer medveten om var-
för facket finns och vad vi tillsammans 
kan göra för att stärka vår förening!

Hallå på er ungdomar!
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Solna Folkets Hus
Box 1288
171 25  Solna

Gnistrande snö, nypistade backar och ett otroligt vackert 
landskap - Lofsdalen är helt idylliskt vintertid.  
Passa på att boka in din skidsemester redan idag!

Hyr stuga 
  i Lofsdalen

I Lofsdalen, Härjedalen, cirka sex mil från Sveg och 50 mil från Stockholm, ligger 
Byggnads Stockholm-Gotlands två fjällstugor.

Stugorna har en mysig träinredning, precis som en fjällstuga ska ha. Båda stugorna är 
utrustade med braskamin, egen bastu, dusch, tv samt disk- och tvättmaskin.  
Stugorna är på 64 m² och har sex bäddar fördelade på tre sovrum.

Sätt på dig skidorna och ge dig ut! Här passar skidåkningen alla - det finns möjlighet 
att åka skidor både på längden och utför. Lofsdalen har ett liftsystem med nio liftar så 
du enkelt kan ta dig upp till fjällets 26 olika nedfarter. Förutom skidåkning finns det 
möjlighet att hyra skoter, åka hundspann/renrajd eller varför inte bara passa på att 
njuta av ledigheten!

 

Stugorna hyrs ut veckovis året om. Pris från 2 000 kr/vecka.
Vid bokning eller frågor kontakta Solna Folkets Hus  
tel 010-601 16 00 eller mejla till bokning@solnafolketshus.se.


