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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Roland Ljungdell
Ordförande Byggnads Södra Skåne 

Hösten och dess kalla vindar har börjat kännas i 
skinnet, det som är annorlunda denna höst är att 
det inte bara är vädrets makter som kyler utan 
även valresultatet den 19 september.

Svenska folket har sagt sitt. Den borgerliga 
regeringen har fått fortsatt förtroende att ytterlig-
gare fyra år leda Sverige vidare med sin politik. 
Den politik som en företrädare för moderaterna 
vid ett torgmöte mycket tydligt förklarade att 
ökade klyftor är bra för samhällets utveckling. 
Vi har också fått Sverigedemokraterna som våg-
mästare i Sveriges riksdag, det var det värsta som 
kunde hända.

Vi kan konstatera att vi inom arbetarrörelsen 
inte lyckats förklara skillnaderna mellan Alliansens 
och Socialdemokraternas politik. 
Vi har inte heller lyckats förklara att Sverigedemo-
kraternas politik är en politik som befinner sig till 
höger om Alliansens. 
Vi har inte heller lyckats visa att den politik som Al-
liansen och Sverigedemokraterna under de kom-
mande fyra åren kommer att genomföra, innebär 
en fortsatt nedmontering av vår generella välfärd. 
Denna gemensamma välfärd som har inneburit, 
att det inte är plånboken som skall avgör om vi 
skall få vård och omsorg eller våra barn skall få en 
utbildning för att kunna möta framtiden.

Nu gäller det att kavla upp skjortärmar-
na och försöka rädda det som räddas kan genom 
att bygga ett starkt lag för framtiden som värnar 
om våra kollektivavtal och allas gemensamma 
välfärd.

Löneblockad, i början på september uppdaga-
des att tre Lettiska byggnadsarbetare som jobbat 
på ett skolbygge i Höllviken i Vellinge Kommun, 
bara fått 16 kronor i timmen. Arbetstiden hade 
varit 60-70 timmar i veckan. Det lettiska företaget 
som Byggnads tre Lettiska medlemmar jobbade 
för, hade undertecknat ett avtal med Byggnads 
som skulle ge 158 kronor i timmen, övertidsersätt-
ning, traktamente m m. 
Tack vare att det fanns ett kollektivavtal så kunde 
en löneblockad inledas och pågående jobb på 
arbetsplatsen stoppades omgående. Blockaden 

rönte ett stort intresse från media och visade på 
ett tydligt sätt att de flesta i samhället inte accep-
terar att människor utnyttjas på det sätt Ernest, 
Igor och Andrei blivit utnyttjade. Blockade gav 
resultat och alla tre medlemmarna fick sin rätta lön 
och den Svenska modellen med kollektivavtal fick 
en seger. 

Byggavtalet 2010 är nu klart och tryckt, det är 
med stor spänning som jag ser framemot medlem-
marnas inställning till detta ”nya avtal”. Avdelning-
en kommer på olika sätt att erbjuda utbildning i 
avtalet. 

Byggnads Skåne, arbetet med att skapa en 
organisation för Byggnads medlemmar i Skåne är 
inlett. Målet som Byggnads Södra Skåne och Bygg-
nads Syd har satt är att bygga en organisation för 
framtiden med medlemmen i centrum.

Medlemsutvecklingen, vi kan fortsatt se att 
Byggnads tappar medlemmar, detta måste vi till-
sammans få stopp på. Det finns en smärtgräns för 
hur många medlemmar vi kan tappa innan arbets-
givarna ifrågasätter varför de skall förhandla med 
Byggnads om anställningsvillkoren för medlem-
marna. En organisation med vikande medlems-
underlag är en svag organisation. En organisation 
med många medlemmar är en stark organisation 
som kan påverka arbetarnas situation på arbets-
platserna och ute i samhället.

Min uppmaning till er alla, aktivera dig i 
Byggnads, medverka i avdelningsverksamheten på 
din arbetsplats eller i sektionsverksamheten. 
Var med att påverka din och dina arbetskamraters 
framtid. 
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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
 

AVDELNINGEN BER OM URSÄKT!

Till dom politiskt aktiva som av någon  
anledning föll bort ifrån sina kommunala vallis-
tor i  ByggBladets nr 4 2010 Valextra.

Det har inte varit avdelningens mening att på 
något vis göra er upprörda eller kränka  
Byggnads politiska företrädare. Ni gör ett fan-
tastiskt arbete i era kommuner för att föra fram 
Byggnads ståndpunkter i det politiska livet. 
Avdelningen ber om ursäkt för detta!

SOM MEDLEM I BYGGNADS 
ÄR DU FÖRSÄKRAD

Försäkringen innehåller olycksfall på fritiden samt en 
dödsfallsersättning  GF 965 som är tecknad genom  
Folksam.

Avtalsförsäkringar
Anställd i företag med kollektivavtal
AGS Ersättning  från 15:e sjukdagen
TFA Ersättning vid arbetsskada
TGL Ersättning vid dödsfall
AGB Ersättning vid arbetslöshet, 

fyllt 40 år, jobbat minst 5 år
Avtals- 
pension
SAF/LO

Avtalspension betalas in av 
arbetsgivaren, från fyllda 25 år

Arbeta aldrig utan avtal! Utan avtal är det risk för att du 
inte är försäkrad i ditt arbete!

Medlemsavgifter
Skulle du bli arbetslös, sjukskriven, eller börja studera hör 
av dig till avdelningen, inom två månader, för en even-
tuell reducering av avgiften. Autogiro är ett enkelt  och 
bra sätt att betala avgiften, hör av dig för att få en anmäl-
ningsblankett. Betalar du via Internet och saknar OCR-
nummer skriv ditt personnummer i meddelanderutan.

Vid arbetslöshet
Första arbetslösa dagen ska man besöka Arbetsförmed-
lingen för att skriva in sig som arbetslös, där ska man få 
blanketten ”Anmälan om arbetslöshet”. Du ska begära att  
få ett Arbetsgivarintyg från din arbetsgivare. Dessa  
blanketter ska skickas till a-kassan i original. 
Inom en vecka från ditt besök på Arbetsförmedlingen ska 
du få hemskickat kassakort.

Kontakta avdelningen för mer information och hjälp med 
blanketter.
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ALLA ACKORDSTAGARAE SOM JOBBAR 
INOM VVS-AVTALETS ARBETSOMRÅDE

Det har kommit in en ny text i avtalets §5 som 
innebär att det är företaget som ska ta fram ett 
tidsunderlag. 

* En förutsättning för ackord är att arbetsgivare 
och arbetstagare i förväg överenskommer om ack-
ordets art och omfattning i en särskild handling; 
ackordssedeln.

* På grundval av ackordssedeln överenskommer 
arbetsgivare och ackordstagare om ackordet; ack-
ordsöverenskommelse.

* När Normtidssystemet används överenskommer 
arbetsgivare och arbetstagare om normtiden för 
ackordet med hjälp av tidsunderlag som arbetsgi-
varen framtagit.

* Tidsunderlaget ska vara uppdelat i installations-
delar så att ni lätt kan kontrollera att de uppmätta 
mängderna är de rätta.

* I de fall som ni inte kan nå en överens- 
kommelse, eller är osäkra , ta kontakt med under-
tecknad så bestämmer vi tillsammans hur vi ska 
gå vidare med arbetsgivaren.

Krister Persson     

 

 
BARNJULFEST I SVEDALA

För Byggnads & LO-förbunden i Svedala, Trelleborg 
och Vellinge

LÖRDAG DEN 4 DECEMBER KL 14 - 16.30
PLATS: SVEDALA FOLKETS HUS

Det kommer att dansas kring granen, fika serveras, 
godispåse till alla barn och sist men inte minst, 
Tomten har lovat att komma på besök.

Biljetter kommer att finnas på Byggnads Södra 
Skåne och på LOs exp i Trelleborg från den  

15 november.

Hjärtligt välkomna önskar sektionerna i Svedala, 
Trelleborg och Vellinge!

UVA-MÖTE MED JM SYD I TURNING TORSO

JM Syd höll denna gång UVA-möte högst upp i Turning 
Torso, på 190 meter. På detta möte fick MB-gruppen 
förnyat förtroende av Byggnads medlemmar. Emil 
Svensson informerade om medlemskapets värde för 
dom JM-anställda som här nere på JM Syd är medlem-
mar i Byggnads till 100%.
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UTBILDNINGAR I DET NYA  
AVTALET

4 ÅR TILL, SEN MÅSTE VI FÅ EN NY REGERING!

Jag har under 4 månader jobbat på avdelningen, till-
sammans med Pierre Esbjörnsson, med valrörelsen 
som uppgift. Arbetsplatsbesök har legat i fokus med 
syfte till att synliggöra Byggnads ute och få igång 
den politiska debatten i bodarna. Att en borgerlig 
regering företräder kapitalet och arbetsgivarorga-
nisationen är det ingen tvekan om. Detta märks 
tydligt då Svenskt Näringsliv INTE öppet redovisar 
hur mycket pengar de ger till Moderaterna, debatten 
handlar bara om att LO ger Socialdemokraterna en 
bråkdel av det som Svenskt Näringsliv ger Modera-
terna. Att företag och fack är engagerade i politiken 
är inget konstigt, då våra intressen påverkas av olika 
politiska beslut. 
Från avdelningens håll har det jobbats på många 
olika sätt, dels med arbetsplatsbesök och dels med 
påverkning mot partiet av våra intressen. Såsom 
byggandet av hyresrätter, bättre A-kassa, en human 
sjukförsäkring, trygga anställningar och inte minst 
problematiken kring bemanningsföretagen. Resulta-
tet har varit lyckat då Socialdemokraterna ställde sig 
bakom alla dessa krav, men tyvärr ville svenska folket 
att borgarna fortsatt skulle styra och ge de rika mer 
på bekostnad av löntagarna. 

Min personliga uppfattning, som jag tänker ta med 
mig, fokuseras på två saker. Först kan jag konstatera 
att den politik som partiet idag för, inte känns igen 
bland våra medlemmar och vetskapen om de stora 
ideologiska skillnaderna som finns mellan höger 
och vänster, måste vi som facklig organisation jobba 
mycket mer med så att vi på sikt kan återskapa det 
rättvisa samhälle som vi varit med att bygga upp och 
sedan fortsätta utveckla det med utgångspunkter i 
vad Du som medlem tycker.

Avslutningsvis vill jag säga att Du som medlem i 
Byggnads Södra Skåne ska veta att vi gjort en STARK 
valrörelse och satt ett stort avtryck i rörelsen, under 
denna valrörelse. Vi håller på att bygga en position 
som gör att vi lättare kommer kunna skapa infly-
tande över den politik som förs. Detta ska du som 
medlem i Byggnads vara STOLT över. Målet, på sikt, 
är att alla ska känna sig TRYGG i både arbetslivet och 
privatlivet.

Och för övrigt vill jag byta regering, 2014 

Vid pennan
Magnus Alm,
valarbetare 2010

            Magnus och Pierre

GOLVMÖTE

Genomgång av det nya avtalet samt den nya Golvlistan

Dag: Tisdagen den 16 november
Tid: kl 17.00
Plats: Scheelegatan 27

Mat serveras. Anmäl dig till avdelningen senast den 15 
november

MASKINMÖTE

Genomgång av det nya avtalet 

Dag: Tisdagen den 23 november
Tid: kl 17.00
Plats: Scheelegatan 27

Mat serveras. Anmäl dig till avdelningen senast den 22 
november

INBJUDAN TILL MEDLEMMAR SOM 
JOBBAR PÅ BYGGAVTALET 

TILL INFORMATION/UTBILDNING I DET  
NYA BYGGAVTALET

Dag: Tisdagen den 7 december
Tid: kl 17.00, vi börjar med en korv kl 16.30 
Plats: Scheelegatan 27

Anmäl ditt deltagande till avdelningen senast den 3 
december

BYGGNADS FÖRTROENDEVALDA;  
MB, LAGBASAR OCH  

SKYDDSOMBUD 
 INBJUDES HÄRMED TILL INFORMATION/ 
UTBILDNING I DET NYA BYGGAVTALET

Dag:   Fredagen den 3 december
Tid: kl 12.30 - 16.00
Plats: Malmö Folkhögskola
Anmäl ditt deltagande till avdelningen senast den 29 
november.  
Glöm ej anmäla till din arbetsgivare 14 dagar innan.

INBJUDAN TILL MEDLEMMAR SOM 
JOBBAR PÅ BYGGAVTALET 

TILL INFORMATION/UTBILDNING I DET  
NYA BYGGAVTALET

Dag: Torsdagen den 9 december
Tid: kl 18.00
Plats: Sjöbo Folkets Hus

Anmäl ditt deltagande till avdelningen senast den 6 
december
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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 16 november
Tid:  kl 17.00, mat från 16.30
Plats: Scheelegatan 27
Ämne: Eftervalsanalys, det nya Byggavtalet
Anmälan till avdelningen senast den 12 november

SEKTION 2 MALMÖ
Jonas Sjöberg 040-669 78 38, 0702-74 60 12
jonas.sjoberg@byggnads.se

Denna gång ska vi göra studiebesök på Svenska Kakel. 
Vi börjar med något att äta kl 16.30, 17.00 har vi med-
lemsmöte och kl 18 får vi en guidad rundvandring samt 
en presentation av deras produkter.  
Vänligen anmäl ditt deltagande till avdelningen senast 
den 12 november

Dag: Tisdagen den 16 november
Tid: kl 16.30
Plats: Stenyxegatan 31

OBS! STUDIEBESÖK - ANMÄL DITT DELTAGANDE

SEKTION 3 MALMÖ
Pierre Esbjörnsson 0704-13 30 95
pierre.esbjornsson@telia.com
Dag: Tisdagen den 23 november 
Tid:  kl 17.30, mat från 16.30
Plats: Scheelegatan 27, på gården 
Ämne: Nya byggavtalet och Byggnads nya organisa-
tion

SEKTION 4 MALMÖ
Kristian Svensson 0733-96 21 61
miffare@hotmail.com
Dag: Tisdagen den 23 november
Tid: kl 17.00 mat, mötet börjar 17.30
Plats: Scheelegatan 27
Ämne: Aktuell information
Anmälan till avdelningen senast den 22  november.  
Gäller alla inom VVS, Kyl, Vent, Bleck & Plåt

SEKTION 5 SVEDALA
Magnus Alm 0708-19 03 45,
alm79@telia.com
Dag: Torsdagen den 25 november
Tid: kl 18.30
Plats: Folkets Hus, Svedala
Ämne: Nomineringar och sammanslagning med  
avdelning Syd 
Korv, kaffe och kaka serveras

SEKTION 6 TRELLEBORG
Patrik Johansson 0768-72 79 20
patrik_johansson123@hotmail.com
Dag: Måndagen den  22 november
Tid: kl 18.00 
Plats: Optimera, Trelleborg
Ämne: Avdelningens budget för 2011. Information  
hur AB Trelleborgshem kommer att bygga lägenheter 
i vår kommun. Produktinformation från Optimera med 
olika inriktning. Det kommer att bjudas på lite mat så ni 
ska anmäla er senast den 16 november till Mikael 
Månsson 070-645 44 38

SEKTION 7 VELLINGE + S-KLUBBEN
Dick Stenberg 0705-43 21 40
dick.stenberg@telia.com
Dag: Tisdagen den 9 november
Tid: kl 18.00
Plats: Folkets Hus, Vellinge 
Ämne: Nomineringsmöte samt diskutera valet.
Vi bjuder på mat

SEKTION 9 DALBY
Daniel Ekdahl 0733-62 76 25
ekdahl_jr@hotmail.com
Dag: Torsdagen den 18 november
Tid: kl 18.00
Plats: Vevrehemmets restaurang, Sandg 3, Veberöd 
Ämne: Aktuella fackliga frågor samt frågor gällande den 
nya organisationen
Vi bjuder på ärtsoppa, pannkakor och kaffe

SEKTION 10 ESLÖV
Curt Ahlgren 0413-146 27
Dag: Tisdagen den 16 november 
Tid: kl 17.30
Plats: Castrum i  Eslöv
Ämne: Roland Ljungdell kommer och pratar om  
Byggnads nya organisation samt aktuell information
Anmälan till avdelningen senast den 12 november

SEKTION 11 HÖRBY
Håkan Andersson 0415-128 81, 0701-43 91 71
chmandersson@telia.com
Dag: Tisdagen den 30 november
Tid: kl 17.00
Plats: Hörby Sportcentra
Ämne: Aktuell information
Vi bjuder på mat.  
Anmälan till avdelningen senast den 23 november
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INBJUDAN TILL AKTUELLA MEDLEMSMÖTEN 
Klipp ut och sätt upp på kylen så att du kommer ihåg ditt sektionsmöte!  

 

SEKTION 18 TOMELILLA
Kenneth Dolk 0414-514 71, 0706-64 88 75
k.dolken@telia.com 
Dag: Tisdagen den 16 november
Tid: kl 17.30
Plats: Folkets Hus, Tomelilla
Ämne: Nya avtalet samt flytt av avtalspension
Ni som önskar mat anmäler detta till 
Kenneth Dolk senast den 15 november

SEKTION 19 YSTAD
Pär Göransson 0411-124 40, 0702-01 39 77
pussgoransson@comhem.se
Dag: Onsdagen den 24 november
Tid: kl 17.30
Plats: Surbrunnsvägen 24, Ystad
Ämne: Nya avtalet - kom och få din bilaga. 
 Medverkande Johan Dahlberg
Mat serveras

Välkommen till Byggnads pensionärsklubb!
Pensionärsklubben träffas några gånger under året, vi 
åker på trevliga utfärder tillsammans med våra respek-
tive, 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 
Persson, 046-25 31 89, eller Barbro Andersson,  
040-669 78 37, på avdelningen.

PENSIONÄRSKLUBBENs möten 2010
Sven Persson 046-25 31 89, 0702-97 21 31

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

Kaffe och kaka serveras. Ta gärna med respektive.

Välkomna!

KLUB POLSKI
 

Klub Polski wznawia jesienna dzialalnosc. W spolnie z 
”Folksam” chcemy zorganizowac spotkania na temat 
”Ubezpieczenia dla Ciebie iTwojej rodziny”, oraz ”Twoje 
swiadczenia emerytalne w Szwecji”. Inne propozycje 
spotkan: ”Wedkujemy razem”, ”Zagrajmy razem w pilke 
nozna”.
Zgloszenia telefoniczne do;
Stanislaw 076-248 15 82
Robert 073-568 09 039
Cezary 070-562 25 56
Zapraszamy

SEKTION 12 HÖÖR
Ove Jönsson 0451-622 42, 0705-84 93 53
wonne_9@hotmail.com
Dag: Tisdagen den 16 november
Tid: kl 17.00
Plats: Lucky Bowl
Ämne: Aktuell information
Vi bjuder på mat
Anmälan till Ove, 0451-622 42, senast den 12 november

SEKTION 13 KÄVLINGE
Tommy Håkansson 046-73 59 21, 0702-90 82 91
familjenhakansson@hotmail.com
Dag: Torsdagen den 25 november
Tid: kl 17.30  OBS! Styrelsemöte kl 17.00 
Plats: Kävlinge värdshus 
Ämne: Budgetmöte
Mat serveras

SEKTION 14 LUND
Mats Persson, 046-30 01 33, 0733-22 84 83
m.perssons@telia.com
Dag: Onsdagen den 17 november
Tid: kl 18.00
Plats: Maskinvägen 1, Staffanstorp,  
 Aviatörernas klubblokal
Ämne: Budgetmöte, nya avtalet
Vi bjuder på smörgåstårta, öl/läsk och kaffe

SEKTION 15 SIMRISHAMN
Magnus Sjödahl 0414-44 06 28, 0702-29 33 15
magnussjodahl@hotmail.com
Dag: Tisdagen den 23 november
Tid: kl 17.30
Plats: Strömmens Strädde, bakom biograf Grand  
Ämne: Kollektivavtalet
Mat serveras

SEKTION 16 SJÖBO
Roland Wiking 0416-190 51, 0708-10 07 98
r.wiking@sjobo.nu
Dag: Torsdagen den 18 november
Tid: kl 17.00
Plats: Sjöbo Folkets park
Ämne: Budget. Skåne sammanslagning
Vi bjuder på mat och dryck

SEKTION 17 SKURUP
Peter Olsson 0411-417 23, 0702-85 97 01
pinolsson@hotmail.com
Dag: Torsdagen den 18 november
Tid: kl 18.00
Plats: Folkets Hus, Skurup
Ämne: Aktuell information, Krister Persson medverkar
Ni som önskar mat anmäler detta till 
Peter Olsson 0411-417 23 eller Curt Carlsson 
0411-423 81 senast den 16 november
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Företag Arbplats Tim Lön
TBM högsta 

JM Stångby 4 654 201,56

Thage  
Andersson

Söderkulla-
skolan

2 222 199,50

Byggmästaren 
i Skåne

Borgeby IP 751 199,21

Thage  
Andersson

Mobilia 
Malmö

4 307 198,59

Kebab Baskemölla 1 457 198,02

TBM lägsta

Byggmästaren 
i Skåne

Häckeberga-
skolan

1 626 169,59

Byggmästaren  
i Skåne

Oxeln 3 077 176,98

Skanska Gryningen 9 463 177,44

NEP Hejdan  
Hägnet

4 172 177,69

Peab Kv Lejonhjärta 4 819 179,97
Exempel på avstämningar

Mur
Intermur Ö-husen 2 204 183,86
Morneon Vänligheten 2 379 165,82
Murbolaget Pukan 3 1 719 199,20

 AVSTÄMNINGAR 3:e KVARTALET  
I BYGGNADS SÖDRA SKÅNE

UNGDOMSKOMMITTÉN

I skrivande stund har sommaren tagit slut 
och valsedlarna är räknade. Valet hade 
ju inte den utgång jag hade hoppats på i 
riket och en del av våra kommuner, men vi 
lyckades behålla makten i Malmö.  
Ungdomskommittén har varit delaktiga i 
valarbetet, både i vår organisation och i LO.  

Vi hade en ungdomsaktivitet i Sövde med 
ca 20 ungdomar, där vi sköt lerduvor och 
spelade fotbollsgolf. Sedan grillade vi och 
hade lite info från både mig och Andreas 
Kjellander från SSU Skåne. Det var väldigt 
trevligt tyckte jag, vissa stannade kvar och 
badade och bastade, medan vissa åkte 
hem och firade lördag kväll. Vi kommer 
under hösten att hålla fler liknande aktivi-
teter, så är du/ni intresserade så hör av er 
till avdelningen eller till mig så löser vi så 
att ni blir kallade till dessa.

Mvh
    

Krister Wicander
Sammankallande Ungdomskommittén
k.wicander@hotmail.com

0708-28 86 50  
OBS! VIKTIG INFORMATION TILL  

REPRESENTANTSKAPET!

MÖTET I DECEMBER FLYTTAS TILL 
DEN 14 DECEMBER KL 17.00  
OCH PLATSEN ÄR SKURUP  

FOLKETS PARK


