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Häng upp 
nyhetsbrevet på 
din arbetsplats!

Facket - ej företagen -
utser förtroendemän 
Vårt tålamod har prövats hårt 
sedan överenskommelsen om 
den nya skyddsombudsutbild-
ningen (BCA) kom till för några 
år sedan. Sveriges Byggindustrier 
(BI), påhejade av de stora företagen, 
har sedan ifrågasatt alltifrån hur 
utbildningen ska bedrivas till vilka 
som ska få gå den - och inte minst 
- huruvida de är fackliga förtroen-
demän och vilken utbildning de har 
rätt till i den egenskapen. 

Vi har alltid utsett våra fackliga 
förtroendemän utifrån att de är 
just det, fackliga förtroendemän. 
Oavsett om de sedan också är skydds-
ombud, medbestämmandeledamöter 
eller lagbasar. BI försöker bryta isär 
begreppen och få det till att man är olika 
sorters förtroendemän beroende på 
vilka andra uppdrag man har. 

Nu har de även gett sig på våra 
lagbasar och vilken roll de har. Våra 
lagbasar utses av oss i Byggnads och 
vi utser dem också till fackliga förtro-
endemän, just för att de är precis det, 
förträffliga fackliga företrädare med 
stor respekt i arbetslagen. I lagbasens 
roll ingår, förutom arbetet runt ackordet, 
att förhandla om bortsäljande av egna 
arbeten. BI ifrågasätter lagbasens rätt 
till översikt av vilka företag som jobben 
säljs till är, om de har avtal och sköter sig. 

Jag lovar er att vi inte kommer att 
överge någon av våra för-
troendemannagrup-
per. Vi vill utveckla era 
uppdrag - inte avveckla 
dem. Vi utser VÅRA 
fackliga förtroendemän, 
det kommer vi aldrig 
att överlåta till före-
tagen.

— Christian har ordet —

Christian Bengtzelius
Ordförande Byggnads Stockholm-Gotland

Svara på en enkät på nätet och utifrån 
resultatet får du och dina arbetskamra-
ter konkreta tips och råd på hur ni kan 
skapa en bättre säkerhetskultur och 
minska risken för olyckor på jobbet.

Tillsammans har fack och arbets- 
givarorganisationer nu lanserat ett verk-
tyg för att förbättra säkerhet och minska 
olyckor, kallat Säkerhetsvisaren.

En majoritet har arbetat utan skydd 
och var femte har känt oro för att gå 
till jobbet på grund av säkerhetsrisker. 
På många arbetsplatser inom bygg-, 
trä- och möbelindustrin finns brister i 

säkerhetskulturen, samtidigt kan ut-
bildning göra stor skillnad. Det framgår 
i en ny studie från Prevent, där över 
4000 personer ingår. 

Säkerhetsvisaren är utvecklad av ar-
betsmiljöorganisationen Prevent i samver-
kan med LO, PTK och Svenskt Näringsliv, 
där bland annat Byggnads och Sveriges 
Byggindustrier har deltagit.

Testa säkerhets- 
kulturen på jobbet 

 
Jobbar du säkert och gör dina kollegor det?  
Hur står det till med attityder kring säkerheten på jobbet?
Nu kan du genom att svara på några frågor på en web-
sida undersöka säkerhetskulturen på ditt jobb. 

Testa säkerhetskulturen på ditt jobb: 
www.prevent.se/sv/sakerhetsvisaren
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— Försäkringar —

Blomsterkrans  
och värdecheck  
vid begravning

När en medlem lämnar jordelivet vill 
Byggnads Stockholm-Gotland gärna bi-
stå med en blomsterkrans som en sista 
hälsning. Kontakta oss och informera 
om tid och plats för begravningen. 

Om begravningen sker med hjälp av 
Fonus finns en värdecheck att få, den 
gäller även för begravning av anhörig 
till medlem. Kontakta oss så skickar vi 
dig värdechecken på 500 kronor. 

Få aktuell information 
om pensioner

Då kan du gå in på www.folksamlo-
pension.se och registrera dig. Längst 
ned på första sidan, under rubriken 
”Kontakt” hittar du nyhetsbrev. Där 
klickar du och anmäler din e-post-
adress så kommer du få löpande infor-
mation om pensioner. 

Medlemsförmåner  
och försäkringar

Gå också in på Byggnads hemsida 
www.byggnads.se . Under rubriken 
Medlemskap hittar du information om 
dina medlemsförmåner och de försäk-
ringar du omfattas av som medlem. Du 
får också tips på hur du kan förstärka 
ditt försäkringsskydd. 

Bli försäkrings-
rådgivare

Vill du lära dig mer om försäkringar 
och samtidigt hjälpa dina arbetskolle-
gor – blir rådgivare!  

Hör av dig till oss, vi  anmäler dig 
sedan till LO-distriktet som ser till att 
du blir kallad på utbildning. 

För mer information, ring oss på 
telefon 010-601 10 08 och välj Försäk-
ringar eller mejla till 
medlem.byggettan@byggnads.se. 

Mia Fridlizius, är ansvarig för 
försäkringar på Byggnads Stockholm-
Gotland.

— Löner —

Dennis Rydberg, löneansvarig, visar antal 
avstämda timmar per löneform, kvartal 3 2013.

Avstämda timmar per löneform
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— Sk yddsombud —

Skyddsombudsdagar 
- boka in i almanackan

Följande datum är bokade 
nästa år för Skyddsombuds-
dagar, enligt skyddsombu-
dens utbildningsplan Block 5:

Stockholm 2014
Våren   Hösten
4 mars  23 september 
27 maj  4 november

Gotland 2014
Våren  Hösten 
5 mars  24 september
28 maj  5 november

Trä/betong nyproduktion
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Tänk till lite extra om du får din lön 
på ett konto utan att få någon lönespe-
cifikation, eller om du inte får något 
anställningsavtal.

- Det finns heller inget inom Byggav-
talet som heter att man ska arbeta ”vid 
behov”. Det är 40-timmars arbetsvecka 
som gäller, säger Rolf Pettersson, 
förhandlare på Byggnads Stockholm-
Gotland, och berättar om ett ”fall” ur 
verklighetens bygg-Stockholm:

Adam började arbeta på en rörfirma, 
huvudentreprenören, HE, i oktober 
förra året.  De hade en underentrepre-

— Medlemsnytta—

nör, som vi kallar UE1, där arbetsleda-
ren, Johan, var bror till ägaren Magnus. 
Adam jobbade tillsammans med Johan 
och när han blev av med jobbet hos 
HE, ringde han Johan och frågade om 
de hade något jobb åt honom. I april i 
år började Adam jobba på Johans bror 
företag, UE1.

Efter en månad bad Adam att få ett 
anställningskontrakt för han behövde 
visa upp det för att få en bostad. Då fick 
han veta att han inte alls var anställd 
hos UE1, utan hos en underentrepre-
nör till dem, här kallad UE2. Men UE1 

skrev i alla fall ett anställningskontrakt 
på tillsvidareanställning från den 1 maj 
för att hjälpa honom med bostaden.  

När Adam kom tillbaka efter semes-
tern sa Johan att det inte fanns något 
jobb till honom, utan han skulle gå hem 
och vänta på samtal om det dök upp 
arbete. Adam gick hem, men hörde ing-
enting från Johan. Efter ett tag ringde 
han Johan och bad om en uppsägning 
hos UE1 om de inte hade något jobb åt 
honom. Sedan kontaktade Adam Bygg-
nads och berättade sin historia.

Byggnads menar att UE1 ska ge 
Adam lön för en uppsägningsmånad 
plus semesterersättning under hela 
anställningstiden. Adam ska också få 
ett arbetsgivarintyg där det framgår att 
arbetsbrist är orsak till uppsägningen.

Men UE1, företaget som Johans bror 
Magnus äger, vill inte betala något alls 
eftersom Adam, enligt dem, inte har 
jobbat i företaget. Magnus säger istället 
att det är Adam som gjort ett avtalsbrott 
och att hans anställningskontrakt inte 
är giltigt eftersom han inte arbetat hos 
honom. Magnus säger dessutom att 
Adam inte talar sanning och vill inte 
förlikas på något vis.

Byggnads kallar in UE2, som Magnus 
på UE1 sagt att Adam jobbade åt. Men 
UE2 säger att Adam inte har arbetat åt 
dem heller, men att Adams lön var inbeta-
lad till ett konto av två olika underentre-
prenörer till dem, alltså UE3 och UE4. 

Ärendet är inte avgjort ännu, men 
Rolf Pettersson på Byggnads berättar 
att ett sådant här rörigt scenario inte är 
något ovanligt i bygg-Stockholm, där 
rövarnas marknad råder.

- Hade man haft ett huvudentrepre-
nörsavtal hade detta aldrig hänt, då 
hade det varit solklart vem som varit 
ansvarig, säger Rolf Pettersson. 
Adam, Johan och Magnus heter egentligen något annat. 

Rövarnas marknad råder i bygg-Stockholm

Tjänar du mindre än 30 500 kr/månad 
eller 176 kr/tim ska du inte betala högsta 
avgiften på 494 kr/månad - men om du 
inte anmält vad du tjänar klassas du 
där. 

Det är därför viktigt att du registerar 
din lön på www. byggnads.se, logga in 
med användarnamn (= personnummer) 
och lösenord (= medlemsnummer). 

 Det går även bra att ringa oss på 
Byggnads, telefon 010-601 10 08, välj 
Medlemskap och avgifter, eller via mejl  
medlem.byggettan@byggnads.se. 

Vi som hjälper dig på Stockholm-
Gotlands medlemsservice heter  
Evy Sätermark och Josefin Hagelin. 

Din medlemsavgift styrs av hur mycket  
du tjänar, därför är det viktigt att du  
registrerar rätt lön hos Byggnads.

                          — Medlemsservice —

Hör alltid av dig till Byggnads om du misstänker att 
något inte står rätt till med företaget du jobbar åt. 
Om du till exempel får lön utan lönespecifikation, 
om företaget inte vill skriva något anställnings-
avtal, eller om du måste gå hem och vänta på jobb. 
     Här berättar vi Adams historia. Hade det funnits 
ett huvudentreprenörsavtavtal hade detta aldrig 
hänt, då hade ansvaret varit solklart.

Anmäl rätt lön till Byggnads
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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 8 oktober och den 5 novem-
ber 2013.

Orgnr Namn                                   Konkurs-
   datum
556788-0710 AE&F Stockholm AB 
  tidigare Alpholmen AB 131010
556889-9156 BST Bygg AB  131003
556789-4984 Grey Pearl AB  131003
556759-6530 Heidemann Hantverk AB 131011
556770-1551 Svemark Anläggnings AB 131008
556308-1859 Tiba Bygg AB 131009
556812-5214 Triad Entreprenad AB 131028
556757-5740 VP Stockholm Entrepenad AB 131010

    Företag i konkurs

— Studier —

Tacka JA eller NEJ till utbildning

Det är viktigt när ni blir kallade/inbjudna till utbildning att ni  
smsar, mejlar eller ringer och tackar JA om du kan komma - 

eller tackar NEJ om du inte kan komma! Vi behöver veta hur 
många som kommer för att kunna beställa mat, boka rätt storlek på 

lokal och ta fram rätt mängd kursmaterial.
För att du inte ska missa någon information - och för att vi lätt ska kunna komma i 

kontakt med dig - behöver vi också din mejladress och ditt mobilnummer. 
Hör av dig till Anki Nordlander Studier, e-post: studier.byggettan@byggnads.se  

tel 010-601 11 76, sms: 070-306 65 45.

Pigga upp din byggbod med lite julglädje! 
Den här grävaren byggde Daniel Åhlén på Peab Bostad förra året och tog 
med till jobbet till glädje för sina arbetskamrater. Han vann också ICA 
Bålstas tävling för det bästa pepparkaksbygget. Där har Daniel deltagit de 
senaste åren - och bland annat tävlat mot sin egen fru.

- Jag har byggt pepparkakshus sedan jag var liten. Men då var det mest färdiga 
stycken man köpte och monterade och garnerade. Nu både ritar och bygger jag själv 
tillsammans med barnen, det är både roligt och avkopplande, säger Daniel.

I den första tävlingen han var med i gjorde han Yttergrans kyrka i skala 1:50.
- Då åkte jag dit med en avståndsmätare innan och mätte upp hela kyrkan så att 

allt blev rätt, berättar Daniel.
Andra året han tävlade gjorde han en karusell med hästar.
- Men då vann min fru med sin ”Barbie Dream” och jag kom tvåa. 

Daniel har inte bestämt ännu vad han ska bygga i år.
- Men det börjar ju bli bråttom att bestämma sig och komma igång med arbetet nu.
Vi önskar Daniel lycka till med årets bygge och hoppas att fler kan överraska sina 

jobbarkompisar med ett pepparkaksbygge. Låt fantasin flöda!

— Baka liten kaka —

Förbered  
arbetsplatsen 

för vintern

Vinter kommer även i år, det är hög 
tid att förbereda arbetsplatsen för 
vinterns alla plågor. Tomas Kull-
berg, arbetsmiljöansvarig, ber dig 
att tänka på följande:

q  Se över belysningen, både den 
allmänna och punktbelysningen.
q  Snöskyfflar, sand och salt kom-

mer att behövas även i år, vintersäkra 
vatten och avlopp samt kontrollera var 
snöskydd behöver byggas.
q Är du vinterrustad med under-

ställ och vinterkläder? Dags att ta tag i 
det annars.
q     Skrapgaller och stövelborst 

hindrar smutsen från att komma in i 
personalutrymmen, då slipper bod- 
städaren överanstränga sig för att hålla 
boden ren.

            — Arbetsmiljö —


