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Byggnads Södra Skåne söker intresserade 
medlemmar att delta i projekt 

Medlemsvärvning – Valseger 2010 
 

Projektet går ut på att öka antalet medlemmar i 
förbundet samt att arbeta för att återta 
regeringsmakten från den moderatledda Alliansen.  
De som anställs i projektet ska vara ute på 
arbetsplatserna och diskutera medlemskapets värde. 
Diskussion ska även föras om skillnaden i den politik 
som den moderatledda regeringen för idag och den 
politik, som vi fackliga medlemmar anser vara den 
solidariska fördelningspolitik, som har varit 
framgångsrik i den svenska modellen. 
 

Du som är intresserad av att jobba med dessa frågor 
under en två - tre månaders period skicka in en 
ansökan till Byggnads senast den 29 januari 2010. 
 
Aktuella perioder är: 
15/3 - 15/5 Valarbete 
15/5 – 15/8 (inkl sem) Valarbete 
1/10 – 15/12 Medlemsvärvning 
 

 

 

 

 

 

 

Byggnads Södra Skåne 
 

Öppettider: 
Måndag, onsdag, torsdag, fredag 07.45-16.15 

Tisdag 07.45-18.00 
 
Du når oss via: 
040-669 78 00, växel 

040-97 46 30, fax 

 E-post: 
sodraskane@byggnads.se 

fornamn.efternamn@byggnads.se 

 Adress: 
Scheelegatan 27 

212 28 Malmö 

 
www.byggnads.se/sodraskane 

 

 
Ansvarig utgivare: Roland Ljungdell 

 Tryck: Tryckfolket AB  

Patrik och Glenn lägger ut Bituthenemattor för att hindra markradon att tränga genom den gjutna plattan till dom  
31 lägenheter som JM bygger på området Gyllins trädgård. Lägenheterna ska vara inflyttningsklara sommaren 2010. 
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Ordförande har ordet 
 
Börjar med att hälsa dig och dina nära och 
kära en god fortsättning på det nya året! 
 
Bokslut över 2009, funderade länge på vad 
jag skulle ta upp i min summering över året 
som gått. Alliansen och skapandet av ett 
tvåtredjedels samhälle, är som jag ser det, det 
största hotet på mer än 100 år som arbetarna i 
Sverige utsatts för. 
Under Alliansen och Littorins ledning har 
arbetsmarknaden totalhavererat. Regelverket 
för a-kassan har blivit så krångligt att 
handläggningstiden innan man får sin 
ersättning kan vara upp till 3-4 månader.  
Arbetsbelastningen på a-kassorna var mycket 
högre under 90-talets lågkonjunktur, trots det, 
klarade kassorna att göra utbetalningar på 
samma tid som den vanliga lönen skulle 
utbetalats.  
Osäkerheten att inte veta om och när man vid 
arbetslöshet får sin ersättning skapar en 
onödig oro för våra medlemmar och deras 
familjer. 
Kaoset vid arbetsförmedlingarna och  
a-kassorna förvärras av att nu över 50 000 
långtidssjukskrivna kommer att kastas ut i 
arbetslöshet. 
 
Byggnads har till största delen under året 
klarat att bibehålla servicen till medlemmarna. 
Detta har vi lycktas med eftersom anställda 
och alla våra förtroendevalda gjort en enorm 
arbetsinsats.  
Ett stort tack till alla som kämpar för att 
Byggnads skall fortsätta vara ett starkt och 
stolt förbund med medlemmen i centrum. 
 
2010, vi står ånyo inför många nya stora 
utmaningar  
 
Avtalsrörelsen drar igång direkt efter nyår. 
Avdelningen har skickat 120 stycken 
motioner med förslag på förändringar som 
våra medlemmar vill införa i de olika 
kollektivavtalen. Vi kan konstatera att 
arbetsgivarna går ut med ett nollbud, detta 
måste ses som ett hån mot alla arbetare i 
landet. 
LO och förbunden har enats om gemensamma 
avtalskrav och här talar man inte om något 
nollbud utan kravet är reallöneökningar till 
medlemmarna.  
 
 
 
 
 

Kongressen 3 – 6 juni här diskuterar Byggnads 
bland annat sin framtida organisation och på 
vilket sätt som vi skall vara med och påverka i 
samhällsfrågor.  
Det har från sektionerna och medlemmarna 
inkommit 60 stycken motioner. Avdelningens 8 
ombud kommer att få fyra bråda dagar i 
Stockholm. 
Inför kongressen kommer arbetsgrupperna Arbete 
och trygghet och Organistionsutredningen att 
lägga sina rapporter. Mycket pekar på att det 
kommer att föreslås organisationsförändring i 
Skåne. 
 
Valrörelse 2010, ett ödesval? 
Jo, jag påstår att vi står inför ett ödesval. Den 
svenska modellen som vilar på tre ben är hotad. 

- Generell välfärd som bekostas via 
skattsedeln vilket innebär att alla betalar 
utifrån inkomst. 

- Kollektivavtal, där parterna gör upp om 
löner och villkor. 

- Arbetsmarknadsinsatser så att de som 
förlorar jobben får chansen att komma 
igen 

Alliansen har tydligt visat att man inte har för 
avsikt att stärka arbetarnas fackliga och 
gemensamma rättigheter om man får fortsatt 
förtroende av svenska folket i september 2010. 
Medlemmar, var med och se till så att vi får rätt 
regering efter valet! 
  
Medlemsavgifter för 2010 
Avdelningens budgetmöte i december 2009 beslöt 
att fastställa medlemsavgiften för avdelningen. 
Helbetalande 129 kr/månad (+5kr), Halvbetalande 
96:- (+21kr). 
Dessa höjningar har styrelse och 
representantskap tvingats göra för att bibehålla 
ett Starkt Stolt och Tryggt Byggnads Södra Skåne 
med medlemmen i centrum. 
 
Det är stora utmaningar som väntar men en av 
2010 års största utmaningar är att få våra 
förtroendevalda och medlemmar att känna ännu 
mer delaktighet i det fackliga arbetet. 
Välkommen til l ett intressant år med 
Byggnads Södra Skåne! 

 

 

 

 

 

Roland Ljungdell 
Ordförande Byggnads Södra Skåne  
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INBJUDAN TILL AKTUELLA MEDLEMSMÖTEN 
Klipp ut och sätt upp på kylen så att du kommer ihåg ditt sektionsmöte!  

 

SEKTION 1 MALMÖ 
Håkan Jönsson 0704-05 86 45 
hakan.jonsson@sku.st 
 

Dag: Tisdagen den 26 januari 
Tid: kl 17.30 

Plats: Scheelegatan 27 
Ämne: Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
Från 16.30 bjuder vi på smörgåstårta, dessutom, 
närvarolotteri. 
Välkomna!/Styrelsen genom Håkan Jönsson 
 

 

SEKTION 2 MALMÖ 
Roland Sjöberg 0762-09 42 74 
sjoberg.r@telia.com 
Dag: Onsdagen den 27 januari 
Tid: kl 19.00 

Plats: Scheelegatan 27, utbildningsrummet 
Ämne: Årsmötesförhandlingar, val och 

nomineringar 
Vi bjuder på macka och kaffe. 
 

 

 

SEKTION 3 MALMÖ 
Pierre Esbjörnsson 0704-13 30 95 
pierre.esbjornsson@telia.com 
 

Dag: Tisdagen den 26 januari 
Tid: kl 17.30,  

mat från 16.30 i restaurangen 
Plats: Folkets Hus, Malmö 
Ämne: Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
Välkomna! /Pierre Esbjörnsson 
 

 

SEKTION 4 MALMÖ 
Kristian Svensson 0733-96 21 61 
miffare@hotmail.com 
Dag: Tisdagen den 19 januari 
Tid: kl 17.00 med mat,  

mötet börjar 17.30 

Plats: Scheelegatan 27 
Ämne: Årsmöte med närvarolotteri 
Anmälan till växeln, 040-669 78 00, 
senast den 18 januari, om man vill ha mat. 

 
 

Gäller alla inom VVS, Kyl, Vent, Bleck & Plåt 
 
 

SEKTION 5 SVEDALA 
Magnus Alm 0708-19 03 45, 
alm79@telia.com 
Dag: Måndagen den 18 januari 
Tid: kl 19.00 

Plats: Folkets Hus, Svedala, andra vån 

Ämne: Val, nomineringar, framtid och 
närvarolotteri 

Landgång och kaffe serveras 
 

 

SEKTION 6 TRELLEBORG 
Patrik Johansson 0768-72 79 20 
patrik_johansson123@hotmail.com 
Dag: Onsdagen den 27 januari 
Tid: kl 18.00  
Plats: LO i Trelleborg 
Ämne: Årsmöte 
Anmälan till Mikael Månsson, 070-645 44 38, 
senast den 20 januari 

 

SEKTION 7 VELLINGE 
Dick Stenberg 0705-43 21 40 
dick.stenberg@telia.com 
Dag: Tisdagen den 19 januari 
Tid: kl 18.00 

Plats: Folkets Hus, Vellinge  

Ämne: Årsmöte 
 

SEKTION 9 DALBY 
Daniel Ekdahl 0733-62 76 25 
ekdahl_jr@hotmail.com 
Dag: Torsdagen den 21 januari 
Tid: kl 18.00 

Plats: Vevrehemmets rest, Veberöd  
Ämne: Årsmöte 
Vi bjuder på ärtsoppa, pannkakor och kaffe 
 

SEKTION 10 ESLÖV 
Ronnie Karlsson 040-669 78 21, 0706-24 57 29 
ronnie.karlsson@byggnads.se 
Dag: Tisdagen den 12 januari 
Tid: kl 17.00 

Plats: Castrum, Eslöv 
Ämne: Årsmöte 
Anmälan till växeln, 040-669 78 00, senast den  
11 januari 

 

SEKTION 11 HÖRBY 
Magnus Nilsson 0415-703 09, 0702-18 14 66 
svenskop@spray.se 
Dag: Tisdagen den 26 januari 
Tid: kl 17.00 

Plats: Hörby Sportcentra 
Ämne: Årsmöte 
Övrigt: Mat serveras 

Här lägger Patrik Bituthenemattan rätt. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INBJUDAN TILL AKTUELLA MEDLEMSMÖTEN 
Klipp ut och sätt upp på kylen så att du kommer ihåg ditt sektionsmöte!  
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SEKTION 12 HÖÖR 
Ove Jönsson 0451-622 42, 0705-84 93 53 
wonne_9@hotmail.com 
Dag: Tisdagen den 19 januari 
Tid: kl 17.15 

Plats: Lucky Bowl 
Ämne: Årsmöte 
Anmälan till Ove Jönsson, senast den 
15 januari  

 

SEKTION 13 KÄVLINGE 
Tommy Håkansson 046-73 59 21, 0702-90 82 91 
familjenhakansson@hotmail.com 
Dag: Torsdagen den 28 januari 
Tid: kl 17.00 

Plats: Lödde krog, Barsebäcksv 60 i 
Löddeköpinge    

Ämne: Årsmöte 
Mat serveras 

 

SEKTION 14 LUND 
Clas Fleming 046-211 04 49, 0704-20 89 46 
clas.fleming@telia.com 
Dag: Onsdagen den 27 januari 
Tid: kl 18.00 

Plats: Porfyrvägen 8, Lund  

Ämne: Årsmöte 
Vi bjuder på smörgåstårta, öl/läsk och kaffe 
Alla medlemmar är välkomna! 

 

SEKTION 15 SIMRISHAMN 
Kent Jönsson 0414-133 71, 0708-20 36 48 
Dag: Torsdagen den 28 januari 
Tid: kl 19.00 

Plats: Strömmens strädde 

Ämne: Årsmöte 

Anmälan till Kent Jönsson senast den  
24 januari 

 

SEKTION 16 SJÖBO 
Roland Wiking 0416-190 51, 0708-10 07 98 
r.wiking@sjobo.nu 
Dag: Torsdagen den 21 januari 
Tid: kl 17.30 

Plats: Folkets Park, Sjöbo  

Ämne: Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
Medverkande: Andreas Sjögren 
Vi bjuder på mat, dryck och kaffe 
Kom och påverka framtiden! 

 

SEKTION 17 SKURUP 
Roland Larsson 0411-306 82, 0706-69 46 68 
roland.skivarp@telia.com 
Dag: Torsdagen den 21 januari 
Tid: kl 18.00 

Plats: Folkets Hus, Skurup 

Ämne: Sedvanliga årsmötesförhandlingar,  
Krister Persson medverkar 

Ni som önskar mat anmäler detta till  
Roland Larsson 0411-306 82 eller Curt Carlsson  
0411-423 81 senast den 18 januari 

 
 
 
 
 

 

SEKTION 18 TOMELILLA 
Kent Cederholm 0417-51 10 44, 0739-08 52 67 
kent.ceder.holm@telia.com 
Dag: Tisdagen den 26 januari 
Tid: kl 18.00 

Plats: Folkets Park, A Sal  
Ämne: Årsmötesförhandlingar 
Smörgåstårta, öl och läsk serveras 
 
 

SEKTION 19 YSTAD 
Stefan Wallin 0733-92 30 45 
wallin.st@telia.com 
Dag: Tisdagen den 26 januari 
Tid: kl 17.30 

Plats: Surbrunnsvägen 24  

Ämne: Årsmöte 
Mat serveras 
 

 

Välkommen till Byggnads 
pensionärsklubb! 

 

Pensionärsklubben träffas några gånger under året, vi åker 
på trevliga utfärder tillsammans med våra respektive, vi 
får information om aktuella ämnen som rör vår grupp. 
Medlemskapet är gratis och vänder sig till dig som är 
medlem i Byggnads Södra Skåne.  
Du som vill ha mer information kontakta klubbens 
ordförande Sven-Ingvar Persson, 046-25 31 89, eller 
Barbro Andersson, 040-669 78 37, på avdelningen. 

 
PENSIONÄRSKLUBBENs möten 2010 

Sven-Ingvar Persson 046-25 31 89, 0702-97 21 31 
 

Dag: Tisdagen den 19 januari 
Tid: kl 14.00 
Plats: Folkets Hus i Malmö, sal 2 
 

Dag: Onsdagen den 3 mars 
Tid: kl 13.00 
Plats: Teater Augusten OBS! 
 Augustenborgsgatan 10, Malmö 
 

Dag: Tisdagen den 18 maj 
Tid: kl 14.00 
Plats: Folkets Hus i Malmö, sal 2 
 

Dag: Tisdagen den 7 september 
Tid: kl 14.00 
Plats: Folkets Hus i Malmö, sal 2 
 

Dag: Tisdagen den 16 november 
Tid: kl 14.00 
Plats: Folkets Hus i Malmö, sal 2 
 

Dag: Tisdagen den 18 januari, 2011 

Tid: kl 14.00 
Plats: Folkets Hus i Malmö, sal 2 
 

Ta gärna med respektive 

Kaffe och kaka serveras 
 

Välkomna! 
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Medlemsavgifter 2010 
 

Helbetalande: 
864 kr/mån inkl a-kassa 
 
Hel förbundsavg: 152 
Extra förbundsavg: 158 
Avdelningsavg: 129 
Totalt Byggnads 439 kr/mån 
 
A-kassa: 125 
Arbetslöshetsavg: 300 
Totalt a-kassan 425 kr/mån 
 

Halvbetalande: 
676 kr/mån inkl a-kassa 
 
Halv förbundsavg: 76 
Extra förbundsavg: 79 
Avdelningsavg: 96 
Totalt Byggnads 251 kr/mån 
 
A-kassa: 125 
Arbetslöshetsavg: 300 
Totalt a-kassan 425 kr/mån 
 

Grundavgift: 
47 kr/mån 
 
Förbund: 27 
Avdelning: 20 
Totalt Byggnads 47 kr/mån 

 

 

 

Bra att veta om medlemsavgiften 

Skulle du bli arbetslös, sjukskriven eller få 

sjukersättning hör av dig till avdelningen, inom  

två månader, för en eventuell reducering av 
medlemsavgiften. 

Autogiro är ett bra sätt att betala medlemsavgiften, 
hör av dig till avdelningen så skickar vi ut en 
ansökningsblankett.  
Betalar du via Internet och saknar OCR-nummer 
skriv ditt personnummer i meddelanderutan. 

 

Reportage från  ”Läs för mig pappa” 
 

Inbjudan till ”Läs för mig pappa” kunde man läsa om i 
Byggbladet, en kurs som ABF anordnade för pappor inom 
LO-facken, gällde även mor- och farföräldrar. 
Undertecknad som är far till tre barn och har elva barnbarn 
nappade givetvis. 
Har kanske inte haft tid att läsa så mycket för mina egna barn 
och vill ta igen detta med att läsa för barnbarnen. 
Det blev mycket givande dag. De pappor som inte tog vara 
på den här möjligheten gick miste om en fin upplevelse.  
Det började med att författaren Fredrik Ekelund, från Malmö, 
som har skrivit inte mindre än 14 böcker, läste valda delar ur 
några av sina böcker. Bl.a. ur ”Stuv Malmö Kom”, en 
berättelse från hamnarbetarens vardag i Malmö, som i mycket 
påminner om byggnadsarbetarens arbetssituation. Lite farlig 
arbetsmiljö, exempel, när man tappar ett sling med 
apelsinlådor och luckbasen skriker vad håller ni på med. 
Någon nere i lastrummet svarar, jag såg när den föll. Hopp 
mellan olika båtar/byggen som påminner om 
objektanställning som fanns förr. Eller när han drog en 
berättelse ur ”Taxi sju två”, vars droskägare påminde om 
”Munshausen”, han som berättade så många otroliga 
historier. Han berättade om en helt osannolik resa från 
Malmö till Helsingborg och tillbaka. Det hade varit något för 
våra barn att höra.  
Karin Salmson, bokförläggare på ”Olika förlag AB”, var nästa 
punkt på dagordningen, ett annorlunda bokförlag, som lyfter 
fram en annan dimension ur barnböckerna än vad man är van 
vid, hon presenterade en lång rad av olika barnböcker.  

 
Därefter kom turen till Karna Nyström, bibliotekarie på 
Arlövs bibliotek. Alla nyfödda barn i Arlöv får en bok och 
sedan följs de upp och får kontinuerligt ett bokpaket vid flera 
tillfällen. Vi visades runt på det nybyggda biblioteket som 
tillfredställer alla smakriktningar av litteratur för både vuxna 
och barn. Karna berättade också, som är allmänt känt, att 
barn till LO-medlemmar och framförallt pojkar inte får den 
bokliga stimulans som behövs för att klara sig bra i 
samhället. Flickor klarar sig allmänhet bättre än pojkar i 
skolan. 
Därefter kom turen till en god lunch på Sockerbruket. 

Efter lunch tog Lisa Henriksson, barnpedagog, över och 
berättade sagor på ett mycket annorlunda sätt. Därefter fick vi 
en bunt bilder, som vi skulle göra en berättelse på. Det blev 
en stunds krypande på golvet och den kanske inte blev helt 
som det var tänkt… 

Lennart Svensson, Lund 
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SENASTE NYTT 

AD:s Lavaldom får allvarliga konsekvenser 

Den 2 december med elade Arbetsdomstolen (AD) 
dom i Lavalmålet. Enligt AD:s dom ska Byggnads 
betala skadestånd med anledning av konflikten i 
Vaxholm. 

Oavsett AD:s skadeståndsdom är Lavalmålet en 
förlust för Sveriges och Europas löntagare, säger 
Byggnads ordförande Hans Tilly i en kommentar till 
domen.  

– Nu måste Byggnads betala skadestånd. Men vad 
som är värre är att hela Lavalmålet, från EG-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domstolens dom i Vaxholmsmålet till regeringens 
förslag till Lavallag, öppnar för lönedumpning, 
säger Hans Tilly. 

– Först beslutar AD att konflikten mellan Byggnads 
och Laval är lovlig och inte behöver avbrytas. Fem 
år senare beslutar samma domstol att man nu ska 
betala ett omfattande allmänt skadestånd. Dagens 
dom strider mot sunt förnuft. Det är obegripligt att 
facket ska betala skadestånd när man följt gällande 
svensk rätt och beslut i AD, säger Hans Tilly.  Se 
hela pressmeddelandet på Byggnads hemsida, 
www.byggnads.se. 

 

Hans Tilly på förbundsturné, han var på arbetsplatsbesök på Peab, UMAS, på förmiddagen och på 
eftermiddagen träffade han MB, Lagbasar, SO, AU och styrelse på avdelningen, utbildningsrummet var fullt. 

d


