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Kanalgatan 94
291 41 Kristianstad
Vxl. 042-25 24 00
Fax: 044-12 67 56
E-post: syd@byggnads.se

Verksamhetskontoret öppet:
Måndag - torsdag: 
Fredag

08.00 - 16.00
08.00 - 15.00

Lunchstängt alla dagar
Övrig tid enligt överenskommelse

12.00 - 12.30

Måndagsgatan 1
256 64 Helsingborg
Vxl. 042 - 25 24 00
Fax: 042 - 20 09 65
E-post: syd@byggnads.se

Avdelningskontoret öppet:
Måndag - Torsdag
Torsdag även telefontid: 
Fredag

08.00 - 16.30
16.30 - 17.30
08.00 - 15.30

Lunchstängt alla dagar
Övrig tid enligt överenskommelse

12.00 - 12.30

BYGGNADS SYD
Info - Släggan

Avdelningskontor Helsingborg Verksamhetskontor Kristianstad

Ombudsmän
Direkttelefon Mobilteltelefon

Lars-Erik Andersson 042-25 24 30 070-514 17 27
Dan Berger 042-25 24 74 070-514 17 28
Bengt Bergh 042-25 24 73 070-514 17 36
Marcus Eriksson 042-25 24 27 070-514 17 13
Brian Hansen 042-25 24 16 070-514 17 83
Per-Olof Nilsson 042-25 24 31 070-514 17 25
Robert Nilsson 042-25 24 33 070-514 17 34
Jan Roth 042-25 24 17 070-514 17 26
Peter Svensson 042-25 24 29 070-514 17 35
Bertil Ståhl 042-25 24 07 070-514 17 31
Roy Wernberg 042-25 24 09 070-514 17 32
Berne Wetterlöv 042-25 24 22 070-514 17 33

Administration
Kirsten Andersson 042-25 24 11
Janet Edman 042-25 24 08
Inger Jönsson 042-25 24 03
Annika Lindkvist 042-25 24 05
Pia Martinsson 042-25 24 72
Britt-Marie Melin 042-25 24 14
Gunilla Svensson 042-25 24 71

A-kassa
Region Syd Halmstad 010-601 18 00

Ansvarig utgivare: Roy Wernberg

Redaktionskommitté: Roy Wernberg, Pia Mar-
tinsson, Jessica Andersson, Sven Hammarsköld, 
Kim Thomsen och Nils-Erik Trulsson.

Bilder: Peter Svensson, Roy Wernberg, Robert 
Nilsson

Tidningen utkommer under januari, april, 
augusti och novemberNästa nummer av Släggan 

utkommer vecka 45.

Sista dag för inlämning av material är den 20 septem-
ber.
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Ordföranden har ordet

Torsdagen den 3 juni startade Byggnads kongress. Av-
delningens representanter, som presenterades i förra 
Släggan, var alla på plats. Vi hade många frågor att ta 
ställning till, men jag tar bara upp ett par av dessa.

Efter en lång debatt om den framtida organisatio-
nen inom Byggnads, som slutade i ett tvingande sam-
gående till 11 regioner, fastställdes att 2011 kommer 
Byggnads Syd och Byggnads Södra Skåne slås samman 
till en region. Detta skall vara avklarat senast den 31 de-
cember 2011. Ni får mer information, efter semestern, 
på era olika sektionsmöten. 

Kongressen valde en ny andre ordförande och det 
blev Johan Lindholm från Byggettan. Han förväntas ta 
över efter Hans Tilly, när han pensioneras 2012.

Torbjörn Hagelin valdes till förbundssekreterare 
och Torbjörn Johansson till avtalssekreterare.

Byggnads tar nu tag i bostadspolitiken med mer 
kraft och detta ser vi alla, som en viktig del av möjlig-
heten för ett ökat byggande. Mer information från kon-
gressen lämnas på sektionernas möten.

Nu kommer vi till en av de allra viktigaste arbets-
uppgifterna, som finns under sensommaren! Att se till 
att alliansen, som under fyra år ökat klyfterna inom 
samhället, stoppas. Vi måste alla hjälpa till med arbe-
tet, som inte är klart förrän 19 september och en klar 
valseger går att bärga.

Mona Sahlin var på kongressen och höll ett mycket 
bra anförande om vad valet innebär. I korta ord kan det 
låta så här:
1. Ska vi ha fler jobb – eller ökade klyftor? 
Vi satsar på jobben.
2. Ska vi permanenta skatteklyftan som höjer skatten 
för pensionärer? 
Vi säger: Nej. Klyftan ska bort.
3. Ska det vara en stupstock i sjukförsäkringen? 
Vi säger: alla skall ha en bra sjukförsäkring.
4. Ska ungdomar tvingas gå arbetslösa? 
Vi säger: öka insatser för alla som är i arbetslös-
het.
5. Ska vi ha bidragsformer som försvårar och försäm-
rar? 
Vi säger: bidrag, som inte jämställer och förbätt-
rar, skall bort.
6. Ska vi fortsätta att sänka skatten för dem med höga 
inkomster?
Vi säger: skatt efter förmåga och rättvis skatt för 
trygghet.

7. Ska sjukvård erhållas efter plånbok?
Vi säger: sjukvård till alla efter behov.
8. Ska Sverige in i NATO och eurosamarbetet?
Vi säger: inget NATO och ingen ny omröstning om 
euron nu.
9. Ska A-kassan bli obligatorisk, som borgarna vill?
Vi säger: en A-kassa med låg och lika avgift för 
dem, som vill vara med.
10. Ska arbetsrätten nedmonteras?
Vi säger: det behövs trygghet i anställning och den 
svenska modellen bygger på kollektivavtal på ar-
betsmarknaden för alla anställda.

Detta är vad vi socialdemokrater vill, att du tänker 
på,när det är dags att rösta den 19 september.

För övrigt vill jag byta regering snarast.

Jag önskar er alla en skön sommar så möts vi på 
olika möten efter en härlig semester.

Roy Wernberg
Byggnads Syd
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Autogiro gör det enkelt att betala 
fackavgiften
När du har autogiro slipper du
- komma ihåg inbetalningsdag
- sända inbetalningskort till postgirot
- göra inbetalning på posten
Kontakta avdelningen för mer information och blan-
kett för anmälan.

Tänk också på att du sparar pengar. Inte enbart ge-
nom att du inte erlägger någon avgift vid betalning, 
utan också genom lägre kostnad för förbund och av-
delning (din medlemsavgift). En manuell betalning 
innebär också fler arbetsmoment, vilket kostar peng-
ar. T ex inbetalningskort ska sändas till medlemmen, 
bortglömd betalning kan orsaka att krav utsändes. 
Allt kostar tid och porto.

Välj autogiro i fortsättningen, ett enkelt, smidigt be-
talningssätt för din fackavgift.

Medlemsförmån
Värdecheck på Fonus
Som medlem i Byggnads Syd kan du få en värdecheck 
på 500 kronor, som lite extra stöd vid beställning av 
begravning hos Fonus.
Erbjudandet gäller för medlemmen själv eller för en 
närstående (make/maka, sambo, barn, barnbarn, 
syskon, förälder, svärförälder samt mor- och farför-
älder).
Kontakta Annika Lindkvist på Byggnads Syd för mer 
information.

Anslagstavlan

Robert Nilsson var på UVA-möte med Clifftons be-
tongpumpförare den 18 maj. Här informerades om 
det nya avtalet och diskuterades om löneläget. Vi 
blev överens om att begära förhandling med företa-
get gällande både löner och arbetsmiljö

Rapporter från arbetsplatser

Globax har rivit byggnaden där JMS tryckeri hade 
sin verksamhet. Det  var en svårsläckt brand och 
byggnaderna blev svårt skadade. Men killarna är 
positiva och ser inga problem med att riva rester-
na.
Robert Nilsson

Anmäl e-post och mobiltelefonnummer
Liksom vi vill ha ordning och reda i våra avtal, vill vi 
även ha ordning och reda i vårt medlemsregister.

För att enklare och snabbare kunna nå ut med infor-
mation vill vi, att du meddelar oss din e-postadress 
och mobiltelefonnummer.
Ring avdelningen 042-25 24 00 eller skicka e-post till 
syd@byggnads.se
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Medlemsutbildning: anmäl intresse till 
avdelningen - 042-25 24 00
Facklig medlemsutbildning 
En tvärfacklig kurs för dig som är med i facket. Vad 
är det fackliga medlemskapets värt? Det är inte lätt att 
veta vilka rättigheter man har på jobbet, särskilt när 
ingen talar om det för en. Den här kursen vänder sig till 
dig som är medlem i ett LO-förbund och vill veta vad 
din medlemsavgift går till. Utbildningen ger dig också 
kunskaper i fackets historia, organisation, lagar och 
avtal. Kursen är självklart gratis och du  får  ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst. (Stipendium) Kurstid: 3 x 8 
timmar. (1 dag/vecka) 

Funktionsutbildning: kallelse skickas hem 
På rätt väg – grundutbildning för förtroendevalda 
Kurstid: 8 - 10/9 eller 13 - 15/10
3-dagars grundutbildning för alla fackliga förtroende-
män och medbestämmandeledamöter. Kursen ska gås 
inom sex månader efter att man blivit vald. 
Kursinnehåll 
Vi går igenom och diskuterar vad du som facklig för-
troendeman har för arbetsuppgifter och din viktiga 
funktion på arbetsplatsen 
Målgrupp 
Facklig förtroendeman, MB-ledamot & suppleant, 
Skyddsombud, Lagbas, Bolags-styrelserepresentant. 

Aktivt inflytande 
kurstid: steg 1: 18 - 19/10+ steg 2: 10 – 12/11 
Genom kursen kan du som förtroendeman öka dina 
kunskaper för att sedan kunna påverka medlemmars 
arbetsvillkor och inflytande i företaget 
Kursinnehåll 
Bl a fackligt arbete för inflytande, mål och mening med 
utvecklingsavtal 
Målgrupp: MB-ledamot 

Bygg på din trygghet 
kurstid: 6 – 7/12 
Vi går igenom frågor gällande anställningstrygghet 
(LAS), personalpolitik, flexibilitet, facklig påverkan. 
Målgrupp: MB-ledamot 

Bättre arbetsmiljö för skyddsombud (BAM) 
Grundutbildning för skyddsombud som genomförs 
tillsammans med BI. En dag i veckan under tre veckor 
+ 1 uppföljningsdag - totalt 32 timmar 
Kurstid: 7/9, 14/9, 21/9 eller 10/11, 17/11, 24/11. 
Uppföljningsdagar ej fastställda. 
Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet 
Påbyggnadsutbildning för skyddsombud som inriktar 
sig på bygg-och anläggnings-föreskrifterna. Kursen är 
3+2 dagar. (22 – 24/9 + 25 - 26/10) 

Kursinnehåll 
Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i att 
praktiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Innehåll: Våra 
arbetsplatser, vår rätt till bra arbetsmiljö, systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Lagbasutbildning 
Lagbasutbildningen består av 8 dagar . Kommande 
kursdagar är: 27/9-29/9 + 1 – 5/11. 
Kursinnehåll 
Vi talar om värderingar, kollektivavtalet, prislistor, 
ackordsunderlag, byggmatematik och de olika ack-
ordsformerna i kollektivavtalet. 
Kursen riktar sig mestadels till dig som ska bli eller är 
lagbas. Det är väldigt viktigt att du som planerar in 
denna kurs ser till att du kan komma på båda kurs-till-
fällena eftersom alla tillfällena bygger vidare på 
varandra. 

Lagar och Avtal 
Förberedande lagbasutbildning för dig som inte har 
stor erfarenhet, men vill veta mer om Byggnads ack-
ordssystem samt lära dig hur olika löner beräknas. 
Kurstid: 14 - 15/9 eller 21 - 22/12. 

Studiecirkel 

Dina löner i Byggnads
i Kristianstad tänker vi under hösten starta en studie-
cirkel där vi diskuterar lönenivåer, löneutveckling, lö-
neparagrafen i avtalet, Ny- och Ombyggnadslistorna.
Låter det intressant? Kontakt Per-Olof Nilsson tel.
nr.042-25 24 31 eller per-olof.nilsson@byggnads.se

Utbildningsprogram hösten 2010
Vi erbjuder alla medlemmar varierande typer av utbildning -alltifrån kompetenshöjande utbildningar til fritids-
verksamhet.

Vill du veta mer om Byggnads Syds utbildningar
Kontakta Bengt Bergh, tel.nr. 042-25 24 73
e-post: bengt.bergh@byggnads.se eller
Pia Martinsson, tel.nr. 042-25 24 72 
e-post: pia.martinsson@byggnads.se

KOM IHÅG!
Använd din studiecheck hos ABF.
Den ger dig 300:-- i rabatt på kursavgiften.
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Vi står inför ett avgörande vägval. Ska Sverige fortsätta 
på den inslagna vägen med ökade klyftor i fyra år till? 
Eller ska vi välja en ny färdriktning – med investering-
ar i fler jobb, minskade klyftor och bättre klimat?

Det finns avgörande skillnader mellan en borgerlig 
regering och en ny regering. Här är mina tio exempel:

1. Ska vi ha fler jobb – eller ökade klyftor? De bor-
gerliga regeringspartierna vill fortsätta låna till skat-
tesänkningar, trots att den politiken kapitalt har miss-
lyckats med att skapa jobb. Vi rödgröna är eniga om att 
jobben ska sättas först igen – och har konkreta förslag 
för 100 000 nya jobb, praktikmöjligheter och utbild-
ningsplatser.

2. Ska vi permanenta skatteklyftan som gör att pen-
sionärer betalar mer i skatt än löntagare? De borgerliga 
regeringspartierna vill att pensionärsskatten ska vara 
kvar i fyra år till. Vi rödgröna är eniga om att klyftan 
ska bort.

3. Ska det finnas en stupstock i sjukförsäkringen, 
en bortre gräns på 550 dagar varefter svårt sjuka män-
niskor, cancersjuka, kan utförsäkras och göras försäk-
ringslösa? De borgerliga regeringspartierna vill att den 
politiken fortsätter i fyra år till. Vi rödgröna är eniga 
om att stupstocken ska bort.

4. Ska vi ha ett aktivitetsförbud på Arbetsförmed-
lingen för våra arbetslösa ungdomar? De borgerliga 
regeringspartierna vill fortsätta en politik som tvingar 
ungdomarna att vänta i minst 3 månader innan de kan 
få tillgång till utbildning och praktik. Vi rödgröna är 
eniga om att aktivitetsförbudet ska bort – redan på en 
rödgrön regerings allra första sammanträde den 14 ok-
tober.

5. Ska vi ha ett vårdnadsbidrag som uppmuntrar 
kvinnor att inte jobba, försämrar jämställdheten, ur-
holkar arbetslinjen, försämrar förskolan och försvårar 
integrationen? De borgerliga regeringspartierna vill 
fortsätta den politiken i fyra år till. Vi rödgröna är eniga 
om att bidraget ska bort.

6. Ska vi fortsätta att kraftigt sänka skatterna – 
mest för den rikaste tiondelen av befolkningen – samti-
digt som lärare, förskollärare och sjuksköterskor sägs 
upp och kvaliteten i välfärden urholkas? De borgerliga 
regeringspartierna vill fortsätta den politiken i fyra år 
till. Det ska pressa ned svenska folkets löner. Svenska 
folket ska betala sina skattesänkningar med lönesänk-
ningar. Vi rödgröna är eniga om att nu måste investe-
ringar för bättre vård och skola prioriteras.

7. Ska sjukvården i Sverige tillåta patienter med 
privata försäkringar eller tjock plånbok att gå före alla 
andra på våra gemensamt betalda sjukhus? De borger-
liga regeringspartierna vill fortsätta den politiken i fyra 
år till. Vi rödgröna är eniga om att alla ska få vård efter 
behov och att gräddfilerna tas bort.

8. Ska Sverige stressa in i eurosamarbetet och gå 
med i Nato? De borgerliga regeringspartierna vill att 
Sverige ska närma sig Nato och eurosamarbetet. Vi 
rödgröna är eniga, med oss blir det inget svenskt NA-
TO-medlemskap och ingen ny folkomröstning om eu-
ron under nästa mandatperiod.

9. Ska vi införa en ny obligatorisk avgift för a-kas-
san? De borgerliga regeringspartierna vill på detta bak-
vända sätt införa en ny skatt för många småföretagare 
och löntagare, där en hotellstäderska betalar 5 gånger 
så mycket som en läkare. Regeringen hoppas att sänkt 
a-kassa ger fler jobb genom att pressa ned svenska fol-
kets löner.  Det har inte fungerat. Vi rödgröna är eniga 
om att sänka avgiften för alla, så att ingen ska betala 
mer än cirka 80 kronor i månaden för a-kassan.

10. Ska vi luckra upp arbetsrätten och fortsätta 
nedmonteringen av den svenska modellen? De borger-
liga regeringspartierna vill urholka anställningsskyd-
det ytterligare, trots att man redan kan stapla korta 
otrygga anställningar på varandra i upp till åtta år. Vi 
rödgröna är eniga om att det behövs fler trygga jobb och 
att attacken på den svenska modellen måste upphöra.

Alla dessa tio exempel ovan visar på tydliga skill-
nader mellan de politiska alternativen – både i sak och 
ideologiskt. Den 19 september står svenska folket vid 
skiljevägen: Ska vi ha fler jobb – eller ökade klyftor? Nu 
växlar vi upp!

Mona Sahlin på 
Byggnads kongress 
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Studiebesök på Arenan i Kristianstad.

Sektionerna Kristianstad, Tollarp och Sankt-Olof gjor-
de studiebesök på Arenabygget i Kristianstad den 10 
maj. Vi var 25 personer, som först fick en presentation 
kring anläggningen, därefter en rundvandring på byg-
get. 

Arenan är, när den står färdig i oktober, den näst 
största samlingsplatsen i södra Sverige, bara Malmö 
arena är större (söder om Jönköping).

Efter en trevlig presentation, rundvandring och av-
slut med en fika, kom frågan upp om, att även göra ett 
liknande studiebesök på bygget av Naturum i Kristian-
stad. Aktiva i sektionen fick i uppdrag att se över möj-
ligheten till upplägg för ett studiebesök, helst ganska 
snart efter semestrarna.

Tyvärr fick besöket på Arenan en besk eftersmak. 
Dagen efter vårt besök skedde en fallolycka på Arenan 
och den 8 juni kunde vi läsa, att den 20 årige kille som 
trillat ner, avlidit.

Detta förstärker våra argument kring, att vi måste 
sätta säkerheten högt på agendan. Ingen ska behöva 
riskera livet i sitt arbete.

Vid pennan/ Dan Berger.

Sektionsmöte i Båstad
Vi hade förlagt vårt sektionsmöte hos NP Nilssons Trä-
varubutik i Båstad. Vid mötet medverkade Lars-Erik 
Andersson, Byggnads Syd och informerade om det nya 
avtalet.

Representanter från Fein och DeWalt fanns också 
på plats och visade sina produkter.

Kvällen avslutades med smörgåstårta för alla.
Jessica Andersson. sektionsordförande

Fackens dag i Hässleholm 
traditionsenligt när det är valår 
Årets dag var förlagd till den 13:e juni. De flesta fack-
förbund var representerade med olika aktiviteter,  för 
att bjuda alla medlemmar på en trevlig dag, samtidigt 
som vi förstärkte budskapet om, att det är viktigt att vi 
engagerar oss i höstens val.

Diverse talare fanns på scenen, bland annat SSU-
ordförande Jytte Guteland och några av områdets riks-
dagskandidater. Utöver talare hölls en talangtävling, 
Tuta och kör showade för barnen, Sme´ns Baglomma 
och The Hittils showade för de äldre. Reaktionerna 
från besökarna var, att årets upplägg uppfattades som 
en härlig mix, därför skickar vi här ett tack till LO för 
arrangemanget.

Trots att det var lite kallt till en början så var det 
en väbesökt tillställning. Värmen kom med Sme´ns 
Baglomma, för när de drog igång skingrades molnen 
och solen tittade fram.

Känslan efter dagen i Hässleholm var, att vi är 
många, som vill ha en annan ordning i den svenska po-
litiken. Många bland besökarna har tröttnat på dagens 
orättvisor.
Vid pennan/ Dan Berger.

Medlemsmöte i Öreklljunga/Perstorp
Vi arrangerade ett möte där vi kämpade i femkamp. 
Vinnarna fick trisslotter i vinst, vilket förlängde spän-
ningen ytterligare... Blev det någon storvinst?

Vid mötet informerades även om kongressen och 
de nya avtalen.

Som avslutning på kvällen blev det en god Pytt i 
panna
Robert Nilsson
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Måndagsgatan 1
256 64 Helsingborg

B

Mötesplanket

Sektion 12 Tollarp. 16 Kristianstad, 

19 Sankt Olof
????????????

Sektion 15 Hässleholm

tisdag den 21 september kl. 19.00
sektionslokalen, Godtemplaregatan, Hässleholm

Sektion 6 Söderåsen (Åstorp - Bjuv, 
Klippan och Ekeby)

Friluftsmöte
tisdagen den 17 augusti kl. 18.30

vid Mölledammarna
karta o info finns på sektionens hemsida:

http://ake6910.zoomin.se

Öppet hus i sektionslokalen på Folkets 
Hus i Bjuv

tisdagen 5/10, 19/10, 2/11, och 16/11 kl. 18.00 - 20.00
Du är välkommen på en fika och lite ”snack”.

Sektion 4 Ängelholm

tisdag den 21 september kl. 18.30
på Engelholms Glass

Samling vid Folkets Hus i Ängelholm

Sektion 7 Båstad

Medlemsmöte 
lördagen den 2 oktober

Beredskapsmuseet
(samling vid Grevie kyrka kl. 09.00 för samåk-

ning)
Det bjuds på guidad visning och fältlunch.

Det är begränsat antal, så först till kvarn gäller... 
Sista anmälningsdag den 10 september.
Ring Kent Nilsson 0431-451586 eller
Tommy Andersson 0431-361048


