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Skånes Unga Byggare

Engagera dig!
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Besök Metro Danmark 
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Regionsfullmäktige, Eslöv 
Oktober

Bilder från 2017



Hej ordförande, dags att summera 2017 och titta på 
vad 2018 för med sig. Vi börjar med en tillbakablick.  
Vilka var 2017 års viktigaste händelser?  

- Summera ett år – är det möjligt? Jag gör ett försök. 
Vi fick en ovanligt lugn avtalsrörelse 2017, där fokus 
från båda parter var att upprätthålla den svenska 
modellen. Tillsammans lyckades vi landa ett bra treårs 
avtal med både låglönesatsningar, mer arbetstidsför-
kortning och ett ökat ansvar för de grupper som står 
långt ifrån arbetsmarknaden. Det tycker jag vi kan vara 
riktigt nöjda med!
 
- Årets största fackliga framgång kom när regeringen 
rev upp LEX LAVAL! En viktig milstolpe i den fackliga 
kampen efter Alliansregeringens försök att strypa den 
fackliga verksamheten.
- Våren fortsatte med roliga och intressanta lokala 
möten via vår Våga Fråga turné i Malmö, Kristianstad 
och Helsingborg. Våra förtroendevalda diskuterade 
medlemskapets värde och vikten av att påverka både 
fackligt och politisk med vårt utbildningsproffs Joakim 
Nordgren och förbundets medlemsutvecklare Linn 
Svansbo, och det gav många intressanta samtal. 
Mer sånt! 
 
- Sommaren 2017... Ska vi kalla den ”mild”? Sedan 
lämnar vi vädret. Sommar dominerades för oss byggare 
av det förfärliga broraset i Ludvika då tolv byggnad-
sarbetare undkom med blotta förskräckelsen. Vi har 
inte hört det sista om detta, och Byggnads har krävt en 
haverikommission. Vi står fast vid vår nollvision, och 
olyckor som denna ska undvikas till varje pris!
 
- Under hösten åkte jag runt i (nästan alla) Byggnads 
Skånes kretsar och pratade om Våga Fråga, organiser-
ing och vikten av att arbeta facklig-politiskt tillsam-
mans. Med mig på en minnespinne var  Ylva Johans-
son, och även dessa möten var väldigt givande.

- På regionfullmäktiges möte i oktober klubbade Byg-
gnads Skåne igenom sextiotalet motioner och valde ut 
våra tretton ombud till kongressen 2018. 
Effektivt och viktigt arbete - det är på kongressen vi 
styr upp vår framtida väg! 

- Under arbetsmiljövecka 43 fokuserade vi på vibra-
tioner – en skrämmande, snabbt ökande orsak till 
arbetssjukdom. Byggnads Skånes skyddsombud 
och regionala skyddsombud var glädjande nog bäst 
i landet på att rapportera in skyddsrondsprotokoll 
med vibrationer i fokus. Uppföljningsarbetet sträcker 
sig in på nästa år vilket visar hur viktigt detta är. 
Bra jobbat alla!

- Året avslutades med budgetmöte, deltagande på 
världskongressen för byggare, mustaschkampen och 
inte minst det samhälleliga uppropet kring #metoo och 
den mer specifika bygguppropet #spikenikistan. 
Det har varit bedrövligt att ta del av dessa vittnesmål – 
helt oacceptabelt! Vi kan bättre, och vi kommer fortsät-
ta arbeta med dessa frågor via #stoppamachokulturen. 
Byggbranschen ska vara en bransch där alla bemöts 
respektfullt och utan kränkningar! Och det är du, jag 
och alla andra byggare som ska se till att det blir det.

2017 har varit ett innehållsrikt år. Hur ser det ut 
inför 2018t?  

- Ja, i stiltje blir det inga hus byggda! Vi smygstartade 
igång valåret 2018 redan i december med fackligt-
politiska frukostmöten. Arbetet trappas sedan upp 
successivt upp under året fram till september. En del 
menar att facken inte ska agera politiskt, och jag förstår 
inte riktigt den inställningen. Det är ju via det fackligt-
politiska arbetet vi skapat förutsättningarna för det 
drägliga arbetsliv som vi har idag?! Semester, medbe-
stämmande, arbetstider, uppsägningsordning är bara 
en del av de saker som vi arbetare fått för att vi gått ihop 
fackligt och arbetet tillsammans med det parti som vi 
engång bildade, Socialdemokraterna. Där finns inte en 
enda arbetsgivare som har gett oss byggnadsarbetare 
någonting gratis! Rättigheterna är tillkämpade med 
sena nätter, blod svett och tårar! Och banne mig om vi 
släpper den bollen!
- Sedan laddar vi för kongressen i maj-juni! Vi har ett 
vasst gäng som åker till Göteborg och som ska kämpa 
för att få igenom Byggnads Skånes motioner för den 
utveckling av Byggnads som vi önskar. Det blir på alla 
sätt en spännande vår!

Glöm inte - tillsammans är vi starkare! Nu kör vi 2018! 

Jonas F Sjöberg
Ordförande Byggnads Skåne

Året som gått &  
   året som komma ska



Byggnads Skåne kontakt

010-601 10 06
skane@byggnads.se
www.byggnads.se/skane

Postadress: Scheelegatan 27, 212 28 Malmö
Besöksadresser:

Malmö   Helsingborg
Scheelegatan 27  Måndagsgatan 1

Kristianstad
Kanalgatan 94

Ansvarig utgivare: Jonas Sjöberg  

Byggnads Skåne Öppettider
Måndag - Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag   8.00 - 13.00 
 (telefonjour  13.00 - 16.30)

Kvällsöppet:
Tisdag - Malmö  8.00 - 18.00
Onsdag - Kristianstad  8.00 - 18.00
Torsdag - Helsingborg  8.00 - 18.00

Tryck: Exakta AB

 

Byggnads Nu!
Har du frågor om arbetsmiljö, kollektivavtal, lön, medlemsförmåner eller andra funderingar 
rörande arbetslivet? Kontakta oss på Byggnads Nu!

Oavsett var du bor i landet når du oss enkelt på telefonnummer 010-601 10 00.

Våra öppettider är :
Helgfri måndag-torsdag 07.00-18.00
Fredagar och dag före helgdag 07.00-17.00.

Du kan även kontakta oss via e-post på 
byggnadsnu@byggnads.se eller via 
kontaktformulär på hemsidan 
www.byggnads.se/Om-Byggnads/
Kontakta-oss/Byggnads-Nu/

MEDLEMSAVGIFT BYGGNADS SKÅNE
Om du blir arbetslös är det viktigt att meddela oss annars kommer du att betala din ordinarie 
medlemsavgift enligt tidigare inlämnad inkomst.

Du kan få nedsatt avgift:
• Om du blir arbetslös en hel kalendermånad
• Om du blir sjuk, är föräldraledig, studerar eller deltar i en arbetsmarknadsutbildning.
• Om du blir pensionär eller får aktivitetsersättning för deltid.

OBS! Det är medlemmens eget ansvar att meddela förändringar. Det är därför viktigt att du 
ringer eller mailar regionen. Tel : 010-601 10 06 eller skane@byggnads.se.

Håll dig uppdaterad genom att följa oss på facebook!
www.facebook.com/ByggnadsSkane

Byggnads 



Om du har tips eller idéer på innehåll kan du kontakta Byggnads Skåne  E-post: skane@byggnads.se

Krets EttTvåFyra 
Fredrik Alm, 0736-87 67 25, fredrik.alm@byggnads.se

Välkommen till årsmöte tisdagen 23 januari. Vi bjuder 
på smörgåstårta så anmäl dig till Rose-Marie på tel 
073-413 99 14 senast 18 januari 2018.

Dag: 23 januari 2018
Tid: 16:30
Plats: Byggnads Skånes kontor på Scheelegatan 27

Krets Sydkusten
Magnus Arling, 076-627 09 88
magnus.arling@byggnads.se

Välkommen på årsmöte tisdagen den 23 januari 2018. 
Vi håller sedvanliga val och nomineringar. Anmäl dig 
senast 19 januari till Magnus via telefon eller e-post. 

Dag: 23 januari
Tid: 17:30
Plats: Skurups Folkets Park

Östra kretsen
Jörgen Svensson, 0708-37 89 28
kulstyving@gmail.com

Välkommen på årsmöte den 11 januari då vi håller 
sedvanliga årsmöteshandlingar. Anmälan till Jörgen 
senast 8 januari.

Dag: 11 januari
Tid: 18:30
Plats: Fackens hus, Kristianstad 

Krets Söderåsen 
Lars-Anders Lindqvist, 010-601 13 70, 
lars-anders.lindkvist@byggnads.se

Välkommen till årsmöte torsdagen 18 januari.

När: 18 januari
Tid: 18:00
Plats: Folkets Hus, Blå vinkeln, Bjuv

Krets Snapphanarna
Tommy Håkansson, 0738-54 90 33, tommy3552@icloud.com

Välkommen på årsmöte i Hässleholm den 23 januari 
2018. Anmälan till Tommy eller Rose-Marie på tel 
073-413 99 14 senast den 17 januari

Dag: 23 januari
Tid: Kl 18:30
Plats: Pizzeria Valentino, Östergatan 33, Hässleholm 

Krets Skälderviken
Mats Preutz, 0734-22 20 01
mats.munka@telia.com

Välkommen på årsmöte i Ängelholm den 24 januari. 
Vi kommer att hålla sedvanliga årsmöteshandlingar 
och val.

När: 24 januari
Tid: Kl 18:30
Var: Folkets Hus Ängelholm

Byggnads Pensionärsklubb 
Nils-Thure Svensson, 0768-14 87 05

Pensionärsklubben träffas några gånger under året.  
Medlemskapet i pensionärsklubben är gratis för dig som 
är pensionerad medlem i Byggnads Skåne. 
Vi träffas på Malmö Folkets Hus, sal 2, kl 14:00

Tisdagen 23 januari 2018

Kaffe och kaka serveras. Ta gärna med respektive. 
Välkomna!

Byggfackens S-klubb i Malmö 
Bengt-Göran Svensson, 0768-14 87 05

Välkommen på årsmöte den 27 februari på Byggnads i 
Malmö.

Dag: 27 februari 2018
Tid: kl 16:30
Plats: Byggnads Skånes kontor, Scheelegatan 27, Malmö

Inbjudan till årsmöten

Följande kretsar kallar till möte via e-post eller sms:
Krets Lundabygden, Krets Helsingborg, Krets Malmö, Krets Snapphanarna, Krets Österlen, Krets Söderslätt, Krets SvaLan


