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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Sju döda - ett bra år?
Fick häromdagen höra att vi haft ett 
riktigt bra år i byggbranschen, bara 
sju döda. BARA SJU DÖDA, jag 
förstår fortfarande inte att vi kan 
acceptera att någon överhuvudtaget 
omkommer på arbetet. 

Arbetsgivarna pratar om hur vik-
tig arbetsmiljöfrågan är, och likadant 
gör Byggnads, men ändå händer i 
stort sett ingenting i samarbete runt 
dessa viktiga gemensamma frågor.

Jag tror att en mycket viktig bestånds-
del i en riktig nollvision är en obligato-
risk arbetsmiljöutbildning för samtliga 
byggnadsarbetare. Att få grundkunskap 
i riskmoment och alternativa metoder - 
ett arbetsmiljöcertifikat för den enskilde 
byggnadsarbetaren. Arbetsmiljön måste 
gå från att vara en stridsfråga till att bli 
en samverkansfråga!

För att sätta press på arbetsgivarna 
att verkligen ta arbetsmiljön på allvar 
tror jag också att det behövs betydligt 
större skadeståndsansvar vid brott mot 
arbetsmiljölagen. Och även ett utökat 
personligt ansvar för personerna i 
arbetsledningen som valt att strunta 
i arbetsmiljö och säkerhet på byggar-
betsplatsen - för att kanske tjäna in 
några kronor extra.

Det måste också ske en rejäl satsning 
på Arbetsmiljöverket. Dels genom fler 
arbetsmiljöinspektörer och dels genom 
ökade anslag till regionala skyddsom-
bud. Arbetsmiljöverket säger just nu att 
byggbranschen är priori-
terad hos dem, ändå är 
det knappt någon som 
sett en inspektör ute på 
byggena. Hur ska det då 
bli när verket priori-
terar något annat 
utsatt område?

— Christian har ordet —

Christian Bengtzelius
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Hör av dig till 
Percy Sandstedt, Byggnads Stockholm-Gotland 

tel 010-601 12 72     
  e-post percy.sandstedt@byggnads.se 

Percy vill besöka  
din arbetsplats

Vill du få besök av 
facket på just din 
arbetsplats? 
   Under ett års tid job-
bar Percy Sandstedt 
med ett projekt åt 
Byggnads Stockholm-
Gotland. Han ska besö-
ka små och medelstora 
företag för att prata 
om fackliga frågor. 

- Målet är att få en facklig 
kontaktperson på varje arbets-
plats som vill vara Byggnads 
förlängda arm, säger Percy 
Sandstedt.

Percy vill öka intresset för 
fackliga frågor, genom att be-
söka arbetsplatser där det inte 
finns någon fackligt förtroende-
vald och som sällan eller aldrig 
får besök av en ombudsman.  

Percy är träarbetare och 
anställd på Kungsfiskaren, 
där han varit med och lagt upp 
arbetet för MB-gruppen. Han har jobbat 
fackligt sedan millenieskiftet. Men in-
tresset för byggnadsarbetarnas villkor 
har han i generna, då både pappa är och 
farfar var snickare.

- Farfar var med och drev att de fick 
sitta i byggbodar på 60-talet. Och detta 
tjafsar man om fortfarande på vissa 
ställen...
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Förkortad arbetstid  
för all städpersonal
Lisa som är anställd på ett byggstädfö-
retag hade läst att hon skulle ha rätt till 
arbetstidsförkortning. Hon vände sig till 
Byggnads och fick hjälp av en ombudsman 
att ta fram hur mycket arbetstidsförkort-
ning hon hade rätt till. 

Eftersom företaget inte ville betala ut 
det så begärde Byggnads en förhand-
ling med företaget. Under tiden kom 
fler anställda som var medlemmar i 
Byggnads in med sina krav.  

I förhandlingen krävde Byggnads att 
företaget skulle ersätta sina medlem-
mar för den arbetstidsförkortning som 
de inte fått. Företaget krävdes också på 
skadestånd för dem som inte ställt krav 
på ersättning.

Efter ett tags förhandlande enades 
Byggnads och företaget om att Byggnads 
medlemmar skulle få det de krävde, bland 
annat ersättning för arbetstidsförkort-
ning upp till  sju år tillbaka i tiden. 
Företaget fick också informera samtliga 
anställda och se till att icke-medlem-
marna fick arbetstidsförkortning för 
två år tillbaka. Företaget fick även 
betala ett skadestånd till Byggnads för 
att de brutit mot kollektivavtalet.

Under förhandlingen framkom även  
att det fanns missnöje och missförstånd 
mellan företagsledning och anställda, 
som man fick möjlighet att reda ut. Det 
blev också en viktig del i förhandlingen. 
Både anställda och företagsledning vitt-
nar att det efter förhandlingen är bättre 
stämning på företaget. 

— Medlemsnytta —

— Arbetsmiljö —

— Budget —

Kostnaderna i Bygg-
nads Stockholm-Got-

lands budget hamnar 
på cirka 58 miljoner. 

Medlemsavgifterna lokalt 
tar in 15,6 miljoner och centralt 30,9 
miljoner, totalt blir det 46,5 miljoner. 
Övriga intäkter stannar på cirka 10 
miljoner och täcker därmed inte kost-
naderna fullt ut.

Medlemstappet, som har varit stort 
de senaste åren, har börjat plana ut, 
och vi tappar inte lika många medlem-
mar längre. Vi kommer att tappa ett par 

Arbetstidsförkortning - fakta
Om du jobbar på ett företag som har 
något av Byggnads kollektivavtal så 
har du rätt till arbetstidsförkortning.
Reglerna skiljer sig något mellan av-
talen, men det går ut på att du har rätt 
till 33-36 timmars ledighet per år med 
full lön. Undrar du vad som gäller just 
för dig? Kontakta vårt medlemscenter 
Byggnads Nu! tel 010-601 10 00.

Obekväma 
arbetstider ökar
Något som har blommat upp efter semes-
tern är olika arbetstider. Skiftgång och 
nattarbeten ökar på alla slags produk-
tioner.

- Kanske man tror att det är tillfälligt 
och kan inte säga nej. Men sedan blir det 
likadant på nästa arbetsplats, för bestäl-
larna har börjat ställa krav på forcering – 
för att få inflyttning tidigare, säger Tomas 
Kullberg, ansvarig för arbetsmiljöfrågor 
på Byggnads Stockholm-Gotland. 

Följande regler gäller för arbets-
tiden enligt Byggavtalet:

Förläggning: Arbetslaget kan för-
handla om arbetstidens förläggning på 
arbetsplatsen. Arbetslaget ska tillsam-
mans med platschefen komma överens 
om en arbetstid mellan kl 05.00-22.00. 
Överenskommelsen ska vara skriftlig och 
underskriven av båda parter. 

Skiftgång: Om skiftgången är längre än 
fem veckor ska arbetsgivaren förhandla 
med Byggnads Stockholm-Gotland.

Nattarbete: För de första fyra veck-
orna ska arbetsgivaren förhandla med 
Byggnads Stockholm-Gotland. Fortsätter 
nattarbetet efter dessa fyra veckor ska 
arbetsgivaren förhandla med Sveriges 
Byggindustrier och Byggnads centralt.

hundra medlemmar 2012, vilket är ett 
tydligt trendbrott.

- Men vi behöver bli fler medlem-
mar om vi ska behålla vår ställning på 
arbetsmarknaden. Vi ska lägga mer 
kraft på att synas och höras med prio-
ritering på små och medelstora företag, 
där vi ser en tydlig trend av vikande 
organisationsgrad, säger Jonte Söder-
ström, kassör i Byggnads Stockholm-
Gotland.

Medlemsavgiften kommer att vara 
oförändrad 2013 och budgeten är god-
känd av regionsfullmäktige.

Övertid: Arbets-
givaren ska begära 
dispens hos Byggnads 
Stockholm-Gotland – 
om avtalsteckningen 
är gjord här. Om avtalet 
är skrivet i någon annan 
region är det dit man vänder 
sig – även om man jobbar i Stockholm.

Om du vill veta mer om vilka regler som 
gäller, eller vilka rättigheter du som med-
lem har enligt kollektivavtalet, kontakta 
medlemscentret Byggnads Nu! 
tel 010-601 10 00 byggnadsnu@byggnads.se 
eller till Tomas Kullberg, arbetsmiljö-
ansvarig på Byggnads Stockholm-Got-
land tel 010-601 10 08 tomas.kullberg@
byggnads.se .

Skyddsombud utses av laget
- Jag har en känsla av att det inte alltid är 
laget som utser skyddsombud, utan att 
de ibland utses direkt av arbetsgivaren. 
Detta förekommer framförallt på företag 
mellan 50-200 anställda. Ett sådant 
skyddsombud har inget juridiskt skydd, 
enligt arbetsmiljölagen. säger Tomas 
Kullberg.

Hur ser det ut på din arbetsplats? 
Om du tror att något skyddsombud är 
utsedd på fel sätt är du välkommen att 
kontakta Byggnads.

Vi tappar färre medlemmar
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— Medlemsservice —— Lönetoppen —

— Försäkringar —

Viktigt att tänka på är: 
q     Du kan tidigast ta ut din pen-

sion från 61 år. 
q Du kan arbeta fram till 67 år.   

Om du och din arbetsgivare är över-
ens kan du fortsätta arbeta ännu 
längre. 
q Du kan också arbeta samtidigt 

som du tar ut pension, viktigt att 
tänka på är att detta kan påverka din 
arbetslöshetsersättning om du blir 
arbetslös. 
q Ju senare du tar ut din pen-

sion, desto högre pension får du. 
Det beror på att du tjänar in mer 
pengar till din pension. 

Om du funderar på att ta ut din 
pension erbjuder pensionsmyndig-
heten informationsmöten i grupp om 
hur du gör och vad du ska tänka på. 
Anmälan gör du på pensionsmyndig-
hetens hemsida www.pensionsmyndig-
heten.se , under kontakter längst ned 
på deras startsida. 
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Om du planerar att gå 
i pension - tänk då på att 

du behöver ansöka om din 
allmänna pension hos pensionsmyndig-
heten. 

Ansökan måste du skicka in i god tid, 
gärna två månader innan du vill ha 
din första utbetalning. Pension kan 
beslutas tidigast cirka 30 dagar före den 
månad du vill ta ut din pension.

Din allmänna pension består av in-
komstpension och premiepension. Den 
allmänna pensionen betalas ut en gång i 
månaden under resten av ditt liv. 

De flesta har även en tjänstepension/
avtalspension från sin arbetsgivare. 
Du som är medlem och arbetar på en 
kollektivavtalad arbetsplats omfattas av 
avtalspension SAF–LO vilken adminis-
treras av FORA. Du måste själv vända 
dig till det pensionsbolag som förvaltar 
din tjänstepension/avtalspension för att 
börja ta ut den. 

Nedsatt fackavgift
Du kan få nedsatt avgift om du blir
q    eller varit arbetslös en hel kalender-
månad.
q    blir sjuk, föräldraledig, studerar el-
ler deltar i arbetsmarknadsutbildning.
q    pensionär eller får aktivitetsersätt-
ning för deltid. 
q arbetslös eller får arbete med lägre lön.

 Kom ihåg att snarast meddela föränd-
ringar av din inkomst för att betala rätt 
medelmsavgift! Rapportera alltid när du 
får ändrad bruttoinkomst via hemsidan 
www.byggnads.se under medlemsinlogg-
ningen. Du loggar in med personnum-
mer och medlemsnummer samt följer 
instruktionerna.

Du måste kontakta Byggnads inom 
två månader för att ha rätt till 
nedsatt avgift. 

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

Företag i konkurs
   121001-121129
 556789-0412 Arax Bygg AB 121108      
 556224-0159 Bromma Entreprenadservice AB, 121022
  FB Arnesson Pulls Entreprenad AB          
 556647-1826 Bygg & Hemdoktorn JJ AB          121005      
 556808-0294 Dragluft AB                      121026      
 556511-3882 IG ś VVS &Fastighetsserv Konsult 121107      
 556591-6755 Kanshe Production AB             121106      
 721017-0739 Krasinski, Rafal                 121005      
 556775-2257 Kullins Golv & Konsult AB        121024      
 556605-2717 Neidemans Maskin & Anläggning 121004      
 556782-4403 Nordisk Montage/Inst. AB         121128      
 556593-4006 Gnimnuk AB,   121109 
  FB Plint Arbetsresurs AB     
 556274-0760 Clesio Bygg AB,  121112
  FB PR Oxelmark Bygg AB                    
 556706-7755 Schaktteamet Huddinge AB         121105
 556799-5674 Sinson Ställningsmontage AB 121012 
556750-2512 Stenspecialisten i Sthlm AB 121119      
 556822-3621 Stockholms Ställningsservice AB  121120      
 556517-1641 Jorlando Invest AB,  121121
  FB T P Betonghåltagning AB                
 556711-4557 Terox Bygg AB                    121016    
 556809-3412 Järfälla Tak & Plåt AB,  121113
  FB Törnström Tak & Plåt AB   
 556800-2421 Tumtull i Botkyrka AB            121120
 556742-1465 Åre Snickerifabrik AB,  121009
  FB Modano Bygg & Platssättning AB      

Planerar du att gå i pension?
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Byggnads Sthlm-Gotland
Box 1288
171 25  Solna

q	Nordväst  
Tidigare medlemskretsar 01 Bromma, 
05 Jakobsberg och 09 Solna = Nordväst 
Tema Årsmöte - Upplösande av tidigare kretsar och  
 bildande av Nordväst
Plats Konferens Vimpeln, Skytteholmsvägen 2, Solna
Tid Kl 17.00, förtäring serveras

02 Handen 
Tema Årsmöte
Plats Kulturhuset, Haninge, Poseidons torg 8
Tid Kl 17.00, förtäring serveras från kl 16.30

03 Huddinge 
Tema Årsmöte
Plats ABF Huddinge
Tid Kl 18.00, förtäring serveras

04 Södertälje 
Tema Årsmöte
 Nicklas Ström och Mia Poppe uppträder
Plats Södertälje stadshus
Tid OBS! Torsdagen den 17 januari  
 Kl 17.00, mötet startar med förtäring

06 Johanneshov 
Tema Årsmöte
Plats Farsta Gård
Tid Kl 18.00, trevlig buffé serveras från kl 17.00

q Nordost 
Tidigare medlemskretsar  
07 Märsta och 11 Täby = Nordost
Tema Årsmöte – Upplösande av tidigare kretsar och  
 bildande av Nordost
Plats Konferens Vimpeln, Skytteholmsvägen 2, Solna
Tid Kl 17.00, förtäring serveras

08 Nacka 
Tema Årsmöte
Plats Farsta Gård
Tid Kl 18.00, trevlig buffé serveras från kl 17.00

10 Stockholm 
Tema Årsmöte med trubadur
Plats Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2
Tid Kl 17.00, förtäring serveras

12 Gotland 
Tema Årsmöte 
 Gäst är Robert Belving, regionssekreterare 
Plats Suderbys herrgård
Tid Kl 18.00, efter mötet bjuds det på mat

Årsmöten
i Byggnads medlemskretsar

den 15 januari


