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 BYGGNADS SKÅNE
 

Information till medlemmar i  
Byggnads Skåne

Nr 2 • Mars 2013

I centrala Lund bygger pågarna från BAB byggtjänst AB nya fina gymlokaler till alla som  
känner ett större behov av att träna. Det blir ca 2000 m² med spinning, styrketräning och  
allehanda friskvårdande maskiner och aktiviteter.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Roland Ljungdell
Ordförande Byggnads Skåne 

Vi är nu komna en bit in på året och avtalsför-
handlingarna är igång.
Årets avtalsrörelse kändes inledningsvis så att 
striden om våra lönesystem kommer återigen 
att vara huvudfrågan. Byggarbetsgivarna visade 
i sina yrkanden att man vill göra stora föränd-
ringar i partsförhållandet, Byggnads ombudsmän 
skall hållas borta från löneförhandlingarna på 
arbetsplatserna. Märkligt nog så har Sveriges 
Byggindustrier också yrkanden och krav om hur 
Byggnads förtroendemannaorganisation skall 
vara uppbyggd och fungera. 
Jag har i skrivande stund svårt att tro att avtalet 
är klart, så jag uppmanar er alla att följa utveck-
lingen i avtalsrörelsen på www.byggnads.se

I slutet på januari var Byggfacken i Nor-
den samlade för huvudstadskonferens, temat för 
konferensen var social dumping, grön tillväxt och 
facklig organisering.
Kuriosa i sammanhanget är att Malmö/Skåne har 
kommit att bli en "huvudstad" i Norden.
Christian Bengtzelius, ordförande för Byggnads 
Stockholm Gotland, berättade om situationen på 
arbetsmarknaden i och kring huvudstaden. Ar-
betslösheten är uppe i nästan 8 % i Stockholms-
området. Minst tiotusen utländska byggnadsar-
betare finns ute på arbetsplatserna i Stockholm 
varav ca 3000 kommer utanför ett EU-land.
Byggnads hade tidigare rätt att, i ett ytt-
rande, säga nej till en ansökan om att hämta 
arbetskraft utanför Europa om det fanns ledig 
arbetskraft på orten. 
Reinfeldt och hans kompisar i den borger-
liga regeringen beslöt, efter att ha lyssnat på 
arbetsgivarna, att fråntaga facken denna rätt.  
Facket har nu bara rätt att kontrollera om företa-
get i ansökan till Migrationsverket anger att man 
skall utbetala löner i nivå med vad som är nor-
malt på byggarbetsmarknaden. 
Ett exempel på hur det kan gå till vid en 
ansökan, lönen uppges till 5000 kr/månad  - 
Byggnads svarar då nej till ansökan. Det dröjer 
inte många dagar förrän det kommer en ursäkt 
att man skrivit fel på ansökan självklart så skulle 
det stått 28 000 kr/månad.
Vid diskussion med våra kolleger på hu-
vudstadskonferensen så är det på samma sätt 
i hela Norden, arbetsgivaren uppger löner som 
ligger på rätt nivå med kollektivavtalen. 
När väl facket lyckas komma i kontakt med de 
utländska byggnadsarbetarna kommer det oftast 

fram att de har helt andra villkor än vad som an-
getts i ansökan till migrationsverket.
Det är inte ovanligt att lönerna är uppemot 50% 
lägre än vad avtalet säger.

Norge har ett arbetskraftsbehov tvärtemot 
situationen i övriga Norden.
Byggnads i Norge har lyckats med att organisera 
en stor del av den utländska arbetskraften. Man 
menar att allmängiltigförklaringen (lagstiftning) 
av avtalen är förklaringen till detta.

Danskarna framförde att man lyckas skriva 
avtal med de flesta utländska företagen. Men 
situationen är likadan i Danmark som i Sverige, 
de utländska byggnadsarbetarna vågar inte bli 
medlemmar eftersom arbetsgivarna är tydliga, 
blir ni medlemmar eller talar med facket så blir ni 
hemskickade.

Byggfacken i Norden enades om att 
jobba för 

• Att huvudentreprenören skall ansvara för att 
underentreprenören följer spelreglerna kring 
avtal, skatter och social trygghet.

• Ett socialt protokoll som tillvaratar arbetarnas 
rättigheter.

• Att myndigheterna skall kontrollera och följa 
upp att spelreglerna efterlevs av de utländska 
företagen.

• Att alla företag skall registreras i arbetslandet.

• Allas rätt till lika lön för lika arbete, vi får aldrig 
acceptera att arbetare ställs mot varandra genom 
dumpade löner.

Att skriva till er är en spännande resa, 
denna gång kom jag fram till att jag behövt ett par 
sidor till, men mitt utrymme är begränsat så jag 
får fortsätta i nästa nummer med mina tankar till 
er.
Min avslutande uppmaning; aktivera er 
i Byggnads Starka Stolta fackförening i 
Skåne, ni behövs i verksamheten.
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BYGGNADS NU!  
BYGGNADS MEDLEMSCENTER 

010-601 10 00 
byggnadsnu@byggnads.se 

Byggnads medlemscenter, Byggnads Nu!, är öppet  
alla vardagar kl 07 – 17.

Ring eller maila dina frågor till Byggnads Nu! 

BESÖK ELLER FACKMÖTE PÅ FÖRETAGET?

Om ni vill ha besök på ert företag av  
Byggnads organizer och ha ett fackmöte eller 
för hjälp med argumenten för medlemskapet,  
skriva in nya medlemmar eller bara för att få 

allmän information kontakta;  
Robert Nilsson, 010-601 13 55.

BYGGNADS SKÅNE
Öppettider:
Måndag - Torsdag  08.00 - 16.30 
Fredag    08.00 - 13.00 
(telefonjour 13.00-16.30) 
 

Kvällsöppet enligt nedan; 
Tisdag - Malmö  08.00 - 18.00 
Onsdag - Kristianstad 08.00 - 18.00 
Torsdag - Helsingborg 08.00 - 18.00
 
Du når oss via:
010-601 10 06, växel 

E-post:
skane@byggnads.se
fornamn.efternamn@byggnads.se

Plusgiro 20 47 02 - 5
 

www.byggnads.se/skane

Regionkontor, post- och besöksadress: 

Byggnads Skåne 
Scheelegatan 27
212 28 Malmö 
Fax 040-97 46 30 
 
Verksamhetskontor, besöksadresser: 
 

Byggnads Skåne 
Måndagsgatan 1
256 64 Helsingborg 
 

Byggnads Skåne 
Kanalgatan 94
291 41 Kristianstad 

Ansvarig utgivare: Roland Ljungdell

Tryck: Tryckfolket AB 

Robert
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REGION SKÅNES SENAST ANSTÄLLDA

BYGGNADS AVTALSKRAV
BYGG PLÅT GLAS

Roland Wiking

Avtalsansvarig,  
anställd sen 111001. 
Träarbetare från 
början, efter anställ-
ningen jobbade  
Roland med mät-
ning på TBM och 
när Byggnads Skåne 
behövde en ny  
avtalsansvarig sökte 
Roland och fick upp-
draget.

Joakim Norgren 

Mätning TBM,  
anställd sen 120213. 
Träarbetare från 
början, efter an-
ställningen jobbade 
Joakim tillsammans 
med Robert Nils-
son med att värva 
medlemmar som 
organizer men har 
därefter gått över till 
att jobba med mät-
ning på TBM-sidan. 
Joakim sitter på 
Malmökontoret.

Tony Rosén

Går ombudsman-
nautbildningen,  
anställd sen 
120618. 
Träarbetare från 
början. Tony 
tillhör krets Mal-
mö och sitter på 
Malmökontoret.

Tommi Hakala

Går ombudsman-
nautbildningen,   
anställd sen 
120701. 
Träarbetare från 
början. Tommi är 
ordförande i krets 
Helsingborg och 
sitter på Helsing-
borgskontoret.

Bengt-Göran 
Svensson

Mätning TBM, 
anställd sen 121201. 
Träarbetare från 
början, jobbar nu 
med mätning på 
TBM-sidan och sit-
ter på Kristianstads-
kontoret.

Ovanstående är utdrag ur Byggnads krav för de olika avtalen som är överlämnade till mot-
parten. Utöver dessa yrkanden gäller LO-samordningens avtalsyrkanden. För att läsa alla 
kraven och följa avtalsrörelsen gå in på www.byggnads.se

- Arbetstidsförkortningen 
utökas med 3 timmar så den 
kommer upp till 40 timmar 
per år.
- Utbetalningsnivå i enlighet 
med Byggavtalet.
- Kostnader för läkarbesök 
och medicin inom ramen för 
högkostnadsskyddet ersätts 
av arbetsgivaren.

- Revidering av Ny- och Om-
byggnadslistan slutförs. 
- Färdigställa Anläggningslis-
tan. 
- Att arbetstidsförkortningen 
utökas med 6 timmar så den 
kommer upp till 40 timmar per 
år.
- Låglönesatsning för städper-
sonal.
- Hälsoundersökning skall ske 
minst 1 gång om året.

- Arbetstidsförkortningen 
utökas med 4 timmar så 
den kommer upp till 40 
timmar per år.
- Hälsoundersökning skall 
ske minst 1 gång om året.
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A l iv e a nd in  good h ea l t h ! 

Ovanstående företag sökes för avtalsteckning. Har du sett dessa på din arbetsplats eller vet var 
dom har en arbetsplats hör av dig till Byggnads Skånes växel 010-601 10 06

KURS I LAGAR OCH AVTAL TBM

DEN 14-15 MAJ 2013 PÅ BACKAGÅRDEN
En bra grundkurs för dig som är intresserad av vårt ackordssystem. 

Anmäl dig snarast möjligt! Komihåg att din arbetsgivare måste få veta/
godkänna din frånvaro senast 14 dagar innan kursstart. 

 

Ersättning som utgår är ett skattefritt stipendium  
(98,00 kr/tim) + körersättning. 

Välkommen att anmäla dig till Gunilla Svensson 010-601 10 06

BYGGNADS UTBILDNINGAR

Utbildningsdeltagarna på På Rätt Väg  
4-6 februari 2013

Den 4, 5 och 6 februari gick dessa fackligt 
engagerade medlemmar sin grundläggande 
utbildning för det fackliga uppdraget som 
MB-ledamöter, skyddsombud och lagbasar.

I grupparbeten och rollspel fick alla deltagare 
känna på hur det var att förhandla och hålla 
UVA-möten m m.

Stämningen var god och alla deltog med  
brinnande intresse! 

FÖRTROENDEVALDA PÅ VÄG

556837-3657 Svenska Byggkompaniet
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INBJUDAN TILL AKTUELLA MEDLEMSMÖTEN 
Klipp ut och sätt upp på kylen så att du kommer ihåg ditt kretsmöte!  

 

KRETS SKÄLDERVIKEN 
Mats Nilsson, 073-033 40 79 
mats.munka@telia.com 
Dag: Tisdagen den 16 april
Tid: kl 18.30
Plats: Folkets Hus, Ängelholm
Ämne: Vårmöte - Aktuella rapporter om nya 
avtalet. Inbjuden gäst. 
Vi bjuder på kaffe och macka

KRETS SNAPPHANARNA
Tommy Håkansson, 073-854 90 33 
Dag: Tisdagen den 26 mars
Tid: kl 19.00
Plats: Restaurang & pizzeria Verona,  
 Örkelljunga
Ämne: Aktuell information 
Välkomna! 

ÖSTRA KRETSEN
Dan Berger, 070-514 17 28 
dan.berger@byggnads.se 
Dag: Måndagen den 18 mars
Tid: kl 18.30
Plats: Fackens Hus, Kristianstad
Ämne: Ingegerd Wärnersson fd Skolminis-
ter pratar om ”Kan gårdagens ideologi gälla i 
framtiden?”

KRETS HELSINGBORG 
Tommi Hakala, 076-870 69 89  
tommi.hakala@byggnads.se  

Mer information i nästa Byggnads Skåne

KRETS SÖDERÅSEN
Alf Persson, 070-570 26 41 
affe.persson@passagen.se 

Medlemmar i Krets Söderåsen är välkomna till 
sitt möte den 27 maj, plats och innehåll meddelas 
i nästa nummer av Byggnads Skåne

KRETS SVALAN 
Jonas Karlsson, 073-565 51 31 
fetisov@live.se 
 

Information om aktivitet kommer

KRETS MITT I SKÅNE
Robin Norrman, 073-622 92 21 
robb0n87@hotmail.com
Dag: Tisdagen den 19 mars
Tid: kl 17.30
Plats: Folkets Hus, Hörby
Ämne:  Aktuell information 

Anmälan till Håkan Andersson  
070-143 91 71 senast 15 mars

KRETS LUNDABYGDEN
Daniel Ekdahl 073-362 76 25
ekdahl_jr@hotmail.com
Dag: Torsdagen den 21 mars
Tid: kl 18.00
Plats: Medeltidssalen i Folkets Hus, Lund 
Ämne: Senaste nytt om Byggavtalet 

Vi bjuder på förtäring. Välkomna!

REGIONFULLMÄKTIGE

Lördagen den 13 april, kallelse kommer med posten.
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INBJUDAN TILL AKTUELLA MEDLEMSMÖTEN 
Klipp ut och sätt upp på kylen så att du kommer ihåg ditt kretsmöte!  

 

KRETS MALMÖ 
Christian Jönsson, 070-969 61 99 
chris81@live.se 

Mer information i nästa Byggnads Skåne

KRETS 124
Valentin Jovanovic, 073-407 24 40 
valentinilona@hotmail.com 
Dag: Tisdagen den 19 mars 
Tid: kl 16.30, vi börjar med mat 
Plats: Scheelegatan 27
Ämne: Avtalsinformation

Föranmälan för mat senast 14 mars till 
Byggnads Skåne - Annika Lindkvist - 
010-601 10 06

KRETS SÖDERSLÄTT 
Patrik Johansson, 076-853 43 36 
patrik.johansson@byggnads.se
Dag: Tisdagen den 19 mars 
Tid: kl 18.00
Plats: Båtklubben i Smygehamn 
Ämne: Avtalsinformation

Vi grillar korv

Anmälan till Patrik Johansson 
076-853 43 36 senast 15 mars

KRETS SYDKUSTEN  
Magnus Arling, 070-580 94 96 
magnus.arling@gmail.com
Dag: Tisdagen den 19 mars 
Tid: kl 17.30 
Plats: Kajutan, Skurups Folkets park
Ämne: Aktuell information

Föranmälan för mat senast 14 mars till 
Magnus Arling

KRETS ÖSTERLEN
Viktor Sjögren, 070-566 48 87 
viktorsjogren@live.se 

Mer information i nästa Byggnads Skåne

Välkommen till Byggnads pensionärsklubb!

Pensionärsklubben träffas några gånger under 
året, vi åker på trevliga utfärder tillsammans 
med våra respektive, vi får information om ak-
tuella ämnen som rör vår grupp. Medlemskapet 
är gratis och vänder sig till dig som är medlem 
i Byggnads Skåne. Du som vill ha mer informa-
tion kontakta klubbens ordförande Sven Persson, 
0702-97 21 31.

PENSIONÄRSKLUBBENs möten 2013
Sven Persson 0702-97 21 31

Alla möten är i Malmö Folkets Hus, sal 2,  
kl 14.00

Dag: Tisdagen den 26 mars - OBS! På Teater   
        Augusten 
 

Dag: Tisdagen den 14 maj 
 

Dag: Tisdagen den 3 september 
 

Dag: Tisdagen den 5 november 
 

Dag: Måndagen den 20 januari 2014 - Årsmöte

Kaffe och kaka serveras.  
 

Ta gärna med respektive.

Välkomna!

KRETSARNAS MÖTESINFORMATION 
FINNS ÄVEN PÅ BYGGNADS SKÅNES 
HEMSIDA, www.byggnads.se/skane,  

UNDER MEDLEMSKRETSAR
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STATISTIK
Skåne genomsnitt helår 

2012
Hela Skåne 192,01
Helsingborg 188,53
Kristianstad 190,63
Malmö 193,06

TBM helår 2012
JM AB 201,91
Servicekuben AB 200,93

Lagans Byggnads 197,90
Thage Andersson 195,98

MUR helår 2012
Karlssons Fasader 220,68
Ystad Mur & Puts 219,52
Morneon Fasad 208,74
Murpoolen 203,00

ANMÄL DITT MOBILNUMMER OCH DIN E-POSTADRESS
För att vi snabbt ska kunna nå ut med information från Byggnads och ha vår tidning i digtal form 
behöver vi ha in aktuella mobilnummer och e-postadresser till våra medlemmar.  
Detta är också ett önskemål från ordförandena i våra kretsar som vill kunna nå er med  
information om möten och träffar.

Maila oss på skane@byggnads.se och lämna ditt personnummer, mobilnummer och din e-post.

Eller ring 010-601 10 06 och välj ”medlem” så kan du lämna dina uppgifter till våra  
administratörer som har hand om medlemsregistret.

Tänk på att ringa eller maila om du byter mobilnummer eller e-postadress!

LYCKA TILL 
PIA MARTINSSON

och 
FREDDIE ÅKERBLOM

Lycka till Freddie och Pia som slutade sina  
anställningar hos oss i januari respektive i mars.  

 
Än en gång blir vi av med många års  

erfarenhet, Pia har varit anställd sen 1978 och 
Freddie började 1983. 

Båda har under alla dessa år utfört ett mycket bra 
arbete och kommer att saknas av både  

arbetskamrater och medlemmar.

Byggnads tackar för alla fina år och önskar er 
lycka till med det nya livet som pensionär!

 


