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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Ordning och 
reda är viktigast
Efter att kommit tillbaka från min 
åtta månader långa föräldraledighet 
är jag laddad för att ta tag i mina nya 
arbetsuppgifter som avtalsansva-
rig och vice ordförande i Byggnads 
Stockholm-Gotland. 

Som Roger Johansson skrev i förra 
numret, lämnar han oss och börjar 
arbeta på förbundet i december - och 
jag tar över hans arbetsuppgifter. 

Att få ordning och reda i byggbran-
schen anser jag har högst prioritet. Det 
är viktigt att huvudentreprenörerna 
tar sitt ansvar för hela bygget, att de 
ansvarar för underentreprenörers 
underentreprenörer. På så sätt rensas 
många oseriösa företag ut från våra 
arbetsplatser. 

En annan viktig fråga är att riva 
upp Lex Laval. Det är den lag som den 
sittande borgerliga regeringen införde 
som hindrar fackföreningsrörelsen 
att ställa lika villkor på utländska och 
svenska företag.

För mig är det viktigt att utländsk 
arbetskraft som svensk arbetskraft 
har lika villkor och att utländska före-
tag konkurrerar med samma villkor 
som svenska företag. 

Annars får vi ett ”race to the bot-
tom” där löner och anställningsvillkor 
ständigt sänks. Där svenska företag 
går i konkurs eftersom utländska 
företag kan lägga lägre anbud för att de 
exempelvis betalar mindre i 
skatt i sitt hemland. 

Återigen - ordning 
och reda på svensk 
arbetsmarknad måste 
råda!

— Leif har ordet —

Leif Nysmed
vice ordförande och 

avtalsansvarig 

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 Konferens Vimpeln  
tel 010-601 16 00 eller mejla till bokning@vimpeln.net. 
Du hittar mer information på hemsidan  
www.vimpeln.net/stuguthyrning/lofsdalen
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            — Arbetsmiljö —

- Det är viktigt att arbetsgivaren får veta 
vad som pågår vid alla former av trakas-
serier och diskriminering, så att de har 
en chans att agera så tidigt som möjligt. 
Vill eller vågar du inte tala direkt med 
arbetsgivaren kan du ta hjälp av någon 
fackligt förtroendevald eller annan 
arbetskamrat du har förtroende för, 
som kan informera arbetsgivaren, säger 
Tomas Kullberg, arbetsmiljöansvarig på 
Byggnads Stockholm-Gotland.

Sexuella trakasserier
Att sexuella trakasserier anmäls är inte 
lika vanligt som andra trakasserier, det 
kommer cirka ett ärende per år. Nu finns 
ett ärende som är inne i slutfasen. 

En ung kvinna som var ute på arbets-
platsutbildning, APU, från Lernia, fick 
praktikplats på ett medelstort företag. Hon 

fick en handledare som hotade att pussa 
henne om hon inte gjorde som han sa. 
Detta resulterade i att handledaren, mot 
kvinnans vilja, pussade henne två gånger. 

Hon berättade om det för sin lärare som 
kontaktade arbetsgivaren. Arbetsgivaren 
ska då, enligt arbetsmiljölagen, kontakta 
skyddsombudet och påbörja en utredning 
– men inget hände. Utredningen påbör-
jades först efter sex månader när facket 
kopplades in. Handledaren har erkänt 
och man har kommit fram till en förlik-
ning - en överenskommelse som består av 
pengar och en ursäkt från företaget.

Arbetstagarna hamnar mer och mer i 
beroendeställning av arbetsgivaren. Det 
finns sällan en organisation direkt på ar-
betsplatsen för att ta hand om problem som 
uppstår, ingen arbetsledning på plats, utan 
ett huvudbolag som sköter verksamheten.  

- Många har otrygga anställningar och 
man är rädd för att bli av med jobbet om 
man klagar. Men om du känner dig diskri-
minerad eller trakasserad – eller om du 
ser att en arbetskamrat blir illa behandlad 
– måste din arbetsgivare få veta om det. 
Hamnar ärendet sedan hos oss måste vi 
kunna påvisa att arbetstagaren har upp-
märksammat arbetsgivaren om vad som 
pågår, säger Tomas Kullberg.

Hej lärling - på Plåt, 
Glas, VVS och Maskin!
I förra numret av nyhetsbrevet Helt 
enkelt hade vi information till dig 
som är lärling. En del avtal skiljer sig 
åt för hur du ska göra för att jobba 
som lärling och kunna få ditt yrkes-
bevis. 

Det är viktigt att företaget du jobbar 
på har kollektivavtal. Annars får du 
inte tillgodoräkna dig timmarna till ditt 
yrkesbevis. Under lärlingsperioden ska 
din lön höjas enligt en lärlingsstege. Om 
lönen inte stämmer kontakta Byggnads 
Nu tel 010-601 10 00. Ovanstående gäl-
ler på samtliga avtal. 

Lärlingsutbildningar  på plåt, glas- 
och vvs avslutas med ett prov för att få 
yrkesbevis.  Det här gäller speciellt för 
dig inom plåt, glas, vvs och maskin:  

Lärling på Plåtavtalet
För att jobba som plåtlärling ska det 

finnas ett utbildningskontrakt som du 
och företaget ska underteckna tillsam-
mans med yrkesnämnden. Det är en 
förutsättning för att få jobba som lärling 
och sedan få ditt yrkesbevis.

Mer info Pär Lindelöf, par.lindelof@
byggnads.se  010-601 11 72.

Lärling på Glasavtalet
Företaget ska anmäla dig till Glas-

mästeribranschens lärlingsnämnd för 
att du ska få en utbildningsbok. Om 
du är osäker på om du är anmäld som 
lärling kan du ringa Glasbranschfören-
ingen, GBF, och höra, tel 08-453 90 70.

Företaget ska utse en utbildningsan-
svarig och handledare till dig. Tradi-
tionella lärlingar ska efter sex månader 
få en veckas utbildning på glasskolan i 
Katrineholm.

Se till att du får en kopia på ”Råd och 
anvisningar” av din arbetsgivare, där 
står mycket om vad din utbildning ska 
innehålla. Den finns också att läsa på 
GBF:s hemsida www.gbf.se. Mer info 
Jörgen Landeborn, jorgen.landeborn@
byggnads.se  010-601 11 70.

— Lärlingar —

utbildningsbok, så kallad e-bok, samma 
som för byggavtalet. Läs mer i förra ny-
hetsbrevet, Helt enkelt nr 7, finns på vår 
hemsida www.byggnads.se/stockholm-
gotland. För tillfället behöver man inte 
göra slutprovet för att få yrkesbeviset 
eftersom det är dispens på det.

Mer info Roland Ahl, roland.ahl@
byggnads.se  010-601 11 31 .

Fler fall av diskriminering 
och trakasserier 

Det finns en tendens att 
trakasserier och diskriminering ökar 
på byggarbetsplatserna, det kommer i 
snitt ett ärende per månad till Bygg-
nads Stockholm-Gotland. 
     Exempelvis kan det handla om 
särbehandling, att man blir åsidosatt 
på något vis – av arbetskamrater eller 
arbetsledare. 

Lärling på Teknik- 
installationsavtalet (VVS)

Ett utbildningsavtal skrivs inom en 
månad, som du och din arbetsgivare 
skriver under och sänder till Per Johans-
son på Byggnads Stockholm-Gotland.

Mer info Per Johansson, per.johans-
son@byggnads.se  010-601 11 53.

Lärling på maskin/
kran

För att få köra maskin/
kran måste man ha en 
lärlingsbok eller ett 
yrkesbevis. Du ska ha en 
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— Löner —

— Personal —

Fick hjälp med att
få ut 170 000 kr
Rafael fick inte den lön han blivit lovad, 
han tvingades dessutom att  betala 
tillbaka en del av lönen till arbetsgivaren 
som ”hjälp med arbetsgivaravgifter”. 
     En dag fick Rafael nog och tog kontakt 
med Byggnads. Nu har han förlikats med 
sin arbetsgivare och fått ut 170 000 kr.

Rafael  kommer till Sverige för att 
arbeta. Han får arbetstillstånd och börjar 
på ett litet byggföretag som håller på med 
badrumsrenoveringar. Men hans arbets-
givare betalar honom en lägre lön än vad 
de kommit överens om från början. Rafael 
får 20 000 kronor innan skatt, istället för 
26 000 kronor som utlovats. Han tvingas 
dessutom att ge tillbaka 2 000 kronor 
varje månad till arbetsgivaren för ”hjälp 
med arbetsgivaravgifter”. 

Detta pågår under flera år. Rafael  be-
finner sig en svår situation och ser sig inte 
ha något val. Men en vacker dag får Rafael   
nog, han har då varit medlem i Byggnads 
sedan ett bra tag,  så han kontaktar Bygg-
nads Nu och ber om hjälp.

Byggnads tar sig an hans ärende och 
en ombudsman räknar ihop hans krav 

och försöker få företaget till förhandling. 
Slutligen lyckas det, men först efter att man 
tagit hjälp av en delgivningsbyrå. Trots 
att Rafaels krav verkade klara och tydliga 
var det svårt med bevisningen och inte alls 
självklart vad förhandlingen kunde ge.

Men tack vare att Rafael hållit koll på 
vad han fått utbetalt, och dessutom fört 
noteringar om vad han fått ge tillbaka till 
arbetsgivaren, så lyckas man enas om en 
förlikningslösning som ger honom 170 000 
kronor. Rafael är mycket nöjd med resulta-
tet och pengarna har gett honom möjlighet 
att ta sig vidare för att hitta anställning hos 
en mer seriös arbetsgivare. 

- Det är tyvärr sällan man får ut allt man 
vill i ett sådant här ärende. Men hade han 
inte varit medlem i Byggnads hade han 
troligen inte fått ut något alls, säger Pär 
Lindelöf, ombudsman och förhandlare på 
Byggnads Stockholm-Gotland.

(Rafael heter egentligen något annat.)

— Medlemsnytta—

Det har skett en hel del 
personalförändringar och 

medarbetare har fått nya 
arbetsuppgifter på Bygg-
nads Stockholm-Gotland. 

Peter Johansson (bilden) 
börjar på en 17-veckors 

funktionärsutbildning. Han 
kommer från Byggmästargruppen och 
har ett flertal fackliga uppdrag.

Leif Nysmed är tillbaka efter åtta 
månaders föräldraledighet och tar över i 
styrelse och ledning som avtalsansvarig 
och vice ordförande efter Roger Johans-
son. Roger Johansson kommer att börja på 
förbundskontoret som förhandlings- och 
enhetschef första december, fram tills dess 
arbetar han med förhandlingar.

Robert Belving är studieansvarig och 
regionssekreterare.

Krister Strömberg arbetar med 
avtalsbevakning mot social dumping och 
utnyttjande av utländsk arbetskraft.
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Andrzej Stamirowski arbetar som tolk 
till den 31 januari 2014.

Jörgen Landeborn är utbildningsanva-
rig, men har kvar sin behörighet att teckna 
kollektivavtal. 

Anita Åström, arbetar med Lösen, som 
är ett lönegranskningssystem.

Stig Lahti, arbetar med avtalsteckning 
och Lösen.

Conny Tegnerud, arbetar med av-
talsteckning, Lösen, mätning och som 
MB-kontakt.

Patrick Wentzell fortsätter att arbeta 
på servicegruppen, men nu anställd av 
Fastighetsbolaget Vimpeln.

Följande personer har gått i pension 
under året: Rolf Andersson, fastighetsan-
svarig på Vimpeln, Ulf Sellgren, mätning 
och Eddy Johansson, avtalsteckning.

Jonte Söderström, Byggnads Stock-
holm-Gotlands kassör, har tagit över 
ansvaret för Fastighetsbolaget Vimpeln, 
som bl a äger fastigheten i Solna där 
Stockholm-Gotland har sitt kontor.

Dennis Rydberg, läneansvarig, visar löneutvecklingen kvartalsvis 
2009-2013, för trä, betong, murare och anlägg inom Stockholm-
Gotland.

Löneutveckling kvartalsvis 2009-2013
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B Sverige
Porto betalt

Returadress:
Byggnads Sthlm-Gotland
Box 1288
171 25  Solna

— Konkurser —

Fredrik Sirberg är 
ansvarig för kon-

kurser på Byggnads 
Stockholm-Gotland. 

Följande företag har gått i 
konkurs mellan den 4 september och 
den 7 oktober 2013.

Orgnr Namn                                   Konkurs-
   datum

5565460689 EcoHus i Vallentuna AB 131002

8024462270 Föreningen 100Hus Hornstull 130916

5564841780 LK Garantigolv AB 130925

5562768670 Norga Byggnads AB 130927

5567845788 Pamelius Byggentreprenad Stockholm AB,  

  tidigare Tegeltak o Fasadputs Vendelsö AB 

   130918

5301235387 Silverlind Byggservice 130909

5568132020 SP & F Fastighet AB, 

  tidigare SP & Pellet AB 130918

5565883880 Svedberg Mark & Entr AB, Kjell 130906

    Företag i konkurs

Ny föräldraförsäkring 
Den 1 januari 2014 införs en ny föräldra-

försäkring via ditt kollektivavtal. Den 
nya föräldraförsäkringen ersätter den 
så kallade föräldralönen och innebär 
att du som har barn istället kan få en 
ersättning som kommer att kallas för 
föräldrapenningstillägg. Föräldrapen-
ningstillägget ska motsvara 10 procent 

— Försäkringar —

av ditt föräldrapennings-
underlag. 

Enligt villkoret ska du ha varit an-
ställd minst ett år för att ha rätt till er-
sättning i 60 dagar. Har du arbetat i två 
år eller mer har du rätt till ersättning i 
180 dagar. Detaljer och exakta villkor i 
försäkringen är dock fortfarande under 
förhandling.

Du som gick ut  
skolan i våras

Nu i september fick du som gick ut 
skolan i våras ett inbetalningskort på 
medlemsavgiften till Byggnads på 281 kr/ 
mån.

Vi vill att du hör av dig till oss om du 
inte har fått ett jobb - för då kan du an-
söka om avgiftsbefrielse året ut. Efter års-
skiftet 2014 kostar medlemskapet 47 kr/ 
mån fram tills dess att du får ett arbete. 

Det är också viktigt att du ansöker 
om medlemskap i a-kassan eftersom 
det inte sker med automatik. Kontakta 
a-kassan via mejl: a-kassan.region.
stockholm@byggnads.se eller  
tel 010-601 18 00 (välj medlem). 

Du som är sjukskriven, 
föräldraledig eller  
studerar

Är du sjukskriven, föräldraledig eller 
studerar? Då kan du ha rätt till att få din 
fackavgift sänkt. Det du måste tänka på 
är att vi behöver underlag för att se om 
du har rätt till en sänkning. 

Vi vill att du skickar in ett intyg som 
visar vilken period det gäller, som t ex 
ett sjukskrivningsintyg eller studie-
intyg. 

Det är viktigt att du också bifogar un-
derlag som styrker hur mycket ersätt-
ning du får från Försäkringskassan och 
eventuellt från AFA Försäkring. 

Du som är arbetslös
Är du arbetslös och får ersättning 

från a-kassan sker en sänkning av din 
avgift till Byggnads och a-kassan med 
automatik. Sänkningen sker retroaktivt 
eftersom a-kassan måste se att du varit 
arbetslös en hel månad innan de kan 
reglera din medlemsavgift. 

För mer information kontakta Med-
lemsservice på Byggnads Stockholm-
Gotland via mejl: medlem.byggettan@
byggnads.se eller på  
tel 010-601 10 08 (välj medlem).

— Medlemsservice —

Vilka krav ska vi  
ställa på politiken? 
När 1,5 miljoner medlemmar stäl-
ler krav på politiken gör vi i facket 
skillnad!

 Vad tycker du? Vilka krav ska vi 
ställa? Gå in på mittsverige.lo.se  
och fyll i LOs enkät på nätet! 

Du som gick ut skolan i våras och inte har fått något jobb kan ansöka om  
avgiftsbefrielse. Du som sjukskriven, föräldraledig eller studerar kan  
ha rätt att få din fackavgift sänkt. Hör av dig till Evy Sätermark och  
Josefin Hagelin på Medlemsservice för att få veta mer!

— Fackligt/Politiskt —
Dags för andra halvlek! 

Uppdraget att ta fram ett förslag på 
hur huvudentreprenörsansvaret ska 
regleras i vårt kollektivavtal ska vara 
klart den 15 februari. Nu är vi inne på 
halvtid och nu växlar vi upp! 

Läs mer på www.byggnads.se/stock-
holm-gotland under Aktuellt:

”Dags för andra halvlek” och  
”Tillsammans kan vi flytta berg”.

— Avtal —

Mia Fridlizius, ansvarig för försäkringar på Byggnads Stockholm-
Gotland, informerar om en försäkringsnyhet för blivande 
föräldrar.


