
ÖVERLEVER

ACKORDET?
Ackordsandel halverad sedan 1980-talet

Skuttarnas frisk-
vård – ett lotteri

Verkligheten bakom 
byggandet i Qatar

Test: Vi utser bästa
borrhammaren
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VI  GRANSKAR  DE  
FARLIGA  VIBRATIONS- 
HANDSKARNA

”Mitt hjärta 
säger ja, men  
det lutar mot  

ett nej.”

Magnus 
Nyström, 

avtalsansvarig:

SÅ
blir du en mästare på 
pimpelfiske. Ta del av 
taktiken som krävs för  
att nå framgång. 

Ackordet
FÖDD

DÖD

1925

20??

Klara kylan  
– vi har tipsen





LÖNER

ACKORDET

Ackordet

1925

20??

CENNETH NIKLASSON  
reporter, avtal och löner  
010-601 10 72  070-607 56 92
cn@byggarb.se

KATARINA CONNHEIM 
reporter, arbetsmarknad 
010-601 10 33  070-627 60 84
kc@byggarb.se

JOHAN SJÖHOLM 
redaktionssekreterare 
010-601 10 85  070-651 62 59
js@byggarb.se

JENNY BERGGREN  
reporter, arbetsrätt 
010-601 10 27  070-664 49 00
jb@byggarb.se

MALIN RAGNARSSON 
layoutansvarig (vik) 
010-601 10 43  073-338 79 46
mr@byggarb.se  

NINA CHRISTENSEN 
reporter, försäkring, pension 
010-601 10 32  070-246 87 06
nc@byggarb.se

KENNETH PETTERSON  
chefredaktör, ansv. utgivare 
010-601 10 81  070-607 56 97
kp@byggarb.se

MARGITE FRANSSON  
reporter, arbetsmiljö 
010-601 10 42  070-607 56 89
mf@byggarb.se
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10–11 36–39

Vibrationsdämpande handskar 
skyddar lite – eller ingenting. 

Vi testar och utser bästa 
                   borrhammaren.

M
A

G
N

U
S

 L
IA

M
 K

A
R

L
S

S
O

N

M
A

G
N

U
S

 W
E

S
T

E
R

B
O

R
N

ACKORD KLINGAR UT
16–22 I början av 1980-talet arbetade nästan varan-
nan av Byggnads yrkesverksamma medlemmar på 
ackord. I dag är motsvarande siffra var femte. I en del 
yrkesgrupper är ackordsandelen så låg att det handlar 
om ett fåtal individer som fortfarande utnyttjar löne-
formen, visar vår kartläggning.

10–11 BYGGNYTT

Skyddshandskar 
utan verkan
Du kanske trodde att hand-
skarna du fått mot vibrationer 
skyddade dig. Du hade fel.

28–29 LISTAN

Så klarar du kylan
Vintern går in i intensivaste 
skedet. Vi tipsar om hur du 
maxar din kroppsvärme.

24–27 ARBETSMILJÖ

Friskvården 
ett lotteri 
Stora skillnader bland mindre 
företag, visar vår granskning.

30–33 REPORTAGE

Fotbollsfest med 
döden som gäst
Vi besöker byggjobbare i Qatar.

34–35 GREJER & GREPP

Ny brytkil fixar 
lodningen

+ 4 INSÄNDARE ”Dags att förnya fackligt löfte.”

 6 KRÖNIKA Befriande rakhet i byggbodarna.

 8 BILDEN Utsiktsmatch: Stockholm vs Göteborg.

 9  I BACKSPEGELN Idrottsbyggen kantade av olyckor.

40  EFTER JOBBET Pimpa ditt pimpelfiske.

43 BILDKRYSSET Alltid i Byggnadsarbetaren.

Välkommen!NUMMER 1   JANUARI  2015    ÅRGÅNG 66

16–22

36–39 TEST

”Viktigast är att  
maskinen är smidig, tar 
hand om dammet och 
har så lite vibrationer 
som möjligt.”
Rörmokare Mikael Werner testar 
borrhammare.

POSTADRESS Byggnadsarbetaren, Box 519, 101 30 Stockholm   BESÖKSADRESS Klara N:a Kyrkogata 29  PRENUMERATION Evry 010-588 93 73, prenumeration@evry.com  ANNONS Chrismark  
076-781 52 22,  acke@chrismark.se TRYCK Sörmlands Grafiska  TS-KONTROLLERAD UPPLAGA 2013 106 800  KORREKTUR Michelle Bergman  OMSLAG Montage Malin Ragnarsson (Colourbox)

REDAKTIONEN:
Från pizzakartong  

till grävare, sidan 42.

MISSA INTE!

MEDLEM? INTE  
FÅTT TIDNINGEN? 
Kontakta ditt lokala 

byggnadskontor.

Dagens lönesystem föddes under 1920-talet. Sedan början av 1980-talet 
har det gått utför när det gäller ackordsarbete.
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SAXAT 
FRÅN 
WEBBEN

Hasse Nygren, 56,  
snickare, Mölndal

Det hoppas jag, 
eftersom det är 

löneledande. Om vi tar 
bort det så får vi inte 
så mycket i timpenning. 
Men organisationsgraden 
i Byggnads måste öka för 
att vi ska kunna behålla ackordet. 

Conny Thollander, 64,  
snickare, Kållered

Jag vill ha det kvar, 
men jag tror att det 

kommer att försvinna. 
Det är cirkus i byggbran-
schen just nu. Företagen 
tar in utländsk arbetskraft 
som dumpar lönerna. Det är 
skälet till att ackordet försvinner. 

Nick Hasselholm, 21,  
snickare, Lödelse

Jag tror att det 
överlever. Jag har 

gått mycket på form-
snickeri, där vi har ack-
ord. För arbetsgivaren 
är ackordet bra för att 
man jobbar mer effektivt 
och tänker mer själv.

Kommer ackordet att finnas kvar som löneform?

Hur länge håller den 
svenska modellen? 

 Många har säkert hört historien om 
kaffekoppen som alla runt bordet 
la en peng i och lovade varandra 
att inte sälja sitt dagsverke un-
der det överenskomna. De som 
inte fick arbete för den lönen 
kunde överleva på kaffekopps-
pengen. Därmed skapades den första  
A-kassan.

Det är dags att plocka fram ”kaffe- 
koppen” och lova varandra att inte 
gå med på de usla villkor som många 
byggnadsarbetare är tvungna att jobba 
under. Sedan lagen om privat arbets-
förmedling och uthyrning av arbets-
kraft kom till 1993, och rätten att kräva 
svenska kollektivavtal på utstatione-
rade företag förlorades, har styrkeför- 
hållandet på arbetsmarknaden helt 

vägt över på arbetsköparna.
Missförhållandena i beman-
ningsbranschen får fortgå. 

Överflödet av arbetskraft 
i Europa ställer den svenska 

modellen på prov. Kommer den 
att överleva? Eller är vi på väg 

mot en oreglerad arbetsmarknad?  
I dessa oroliga tider är det som  
viktigast att visa solidaritet och sam-
manhållning.

Bemanningsföretagen är tvungna 
att följa avtal och lagar. Ta ifrån dem 
möjligheten att utnyttja vår utsatta 
position på arbetsmarknaden.

Alla kan genom röstsedeln staka 
ut färdriktningen för Sverige. Mot ett 
jämlikare samhälle, ett samhälle där 
inte rädslan råder. PATRIK NORDIN

”Byggjobbare 
kanske blir ett 
lågstatusjobb om 
vi inte kan vända 
denna trend med 
lönedumpning 
och alla konstig-
heter som ingår 
i lönesumman. 
Kunde man öpp-
na gränserna för 
jobb kanske man 
skulle öppna för 
skattekontroll 
också.” 

STÄLLNINGS-

BYGGARE

”Snart är vi  
tillbaka till 1800- 
talet. Där kropps-
arbete och sol-
bränd nuna var 
klassmarkörer för 
underklassen.”

BENKE

 Apropå den nya lagen 
om personalliggare. Det 
kommer att bli intres-
sant att se hur den pap-
perstigern ska fungera 
på riktigt stora byggpro-
jekt med stora utländ-
ska/internationella byggföretag? 

Det är skillnad att gå in på en 
restaurang eller tvätteri och räkna hu-
vuden än att krypa runt i tunnlar och 
försöka identifiera alla som befinner 
sig där i treskift. Det blir något att bita 
i för Skatteverket. BERTIL

Ge oss yrkesbevis

Något att bita i

Leta koppartjuvar
 Läser att man ska lägga tid på att 

söka efter gästarbetare som bott i en 
pizzeria i Göteborg och inte fått ut sina 
löner. De har väl åkt hem. 
Vad angår det byggherrar 
och andra var och hur de 
bor? Det är väl en fråga för 
hyresvärden.

Det vore bättre om man la ner tid på 
att söka efter alla dessa koppartjuvar 
som springer runt på våra byggplatser.  

KIM

Se reportaget
på sidan 16.

FRÅGAN

Mer bod- 
snack  

på nätet! 
www.byggnads

arbetaren.se

 Meningen med detta är att få 
insyn i bolaget och kunna påverka.

Då kan man kanske hindra klå-

fingriga kostymnissar att stoppa för 
många fingrar i syltburken.

LASSE JÖNSSON

 Jag har arbetat som rivningsarbe-
tare i femton år, och har alltid undrat 
varför vi som har det farligaste  
arbetet inom bygg inte får det yrkes-
bevisat. 

Det är ju en förutsättning för bygg 
med rivningsarbetare. Alla vill ha oss 
på bygget.

Vi kräver att få bli yrkesklassade.
DANIEL PERSSON

 Vad bra att facket köper aktier, 
men rullar inte samma gamla visa 
upp igen? För oss som varit med 
ett tag så ligger inte gamla BPA så 
långt borta. 

Alla som inte drabbats av 
glömska känner ju till det gamla 
pensionsavtalet som vd:n för fack-
föreningsägda BPA fick. 

Facket behöver inte köpa aktier 
i byggbolag, de har redan aktier 
genom sin pension (livbolag). För 
den som vill är det bara att ta kon-
takt med livbolagen och fråga efter 
aktiestocken.

Varför gå över ån efter redan 
tidigare äganden? GEORG CARLDE

f.d. timmermansbas

Gamla BPA ligger inte så långt borta

Poängen är att få insyn i bolaget

Läs mer om Byggnads aktieköp. Byggnytt sidan 14.
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TYCK TILL Uppge namn och telefonnummer, som hemlighålls  
mellan dig och redaktionen om du använder signatur.

LEDARE

TYCK 
TILL PÅ 
NÄTET!

FLERA GÅNGER HAR BYGGNADS

100% täta 
våtrum!

Kenneth Petterson, chefredaktör

Ackordet har 
anor från 

förra sekelskiftet.

Hur länge överlever ackordet?



Bodsnack

2 TUM
För alla 
pennor 
som höjts 
i luften för 

yttrandefriheten 
efter terror- 
attacken.

För terror-
dådet  
i Paris, då 
minst tolv 
männis-

kor sköts till döds.

KATARINA CONNHEIM – reporter
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”OM DU INTE FÅR

 

JAG MINNS OCKSÅ 

Det är högt  
i tak och rakt 

på sak. 

Er rakhet är så 
otroligt befriande

Skicka in BILDEN!
Ni läsare visar gång på gång klass bakom 
kameran. Ta chansen, få din bild publicerad  
– och vinn dubbeltrisslotter.
Bilden kan vara från arbetet,  
fritiden eller hemmet.
Slå till – tryck av! Mejla bilden med en kort beskrivning och din adress 

till: mr@byggarb.se eller mms:a 073-338 79 46.
dress 
6.



PLÅSTERENHETEN

ÖGONAKUTEN

BLODSTOPPARENHETEN

Nyhet! Världens minsta akut-
mottagning har nytt innehåll!

 
skador som t ex brännskador och kan dessutom enkelt anpassas  

 
innehåll på 

Nyheter i stationen! Ögon & sårskölj



Har du en bra byggbild? Avslöjande, humoristisk eller kanske bara vacker. Mejla den med en kort 
beskrivning till: mr@byggarb.se eller mms:a till: 073-338 79 46.Bilden SKICKA BILDEN!
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 Rikard Holmstedt tog tillvara på 
en solig eftermiddag på Östermalm 
i Stockholm – och knäppte en bild. 

Fångar ljuset

 Fredrik Göransson njöt 
av en eftermiddag på taket 
vid Näset i Göteborg. 

På hög höjd
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_sydafrika.indd   8

Livsfarlig arbetsmiljö inför sportevenemang
  I det här numret rapporterar vi 

om de kaosartade byggena inför 
fotbolls-VM i Qatar 2022. Där rappor-
terades ofattbara 1 200 byggnads- 
arbetare ha dött på jobbet fram till 
i mars i fjol. Den siffran har fortsatt 
stiga sedan dess. Tyvärr är detta med 
en livsfarlig arbetsmiljö på byggen  
inför stora sportevenemang inget 
nytt.

Två exempel: Olympiska spelen i 
Aten 2004. Byggnadsarbetaren var 
på plats och skildrade livet för dem som 
byggde arenorna. Tidningen träffade 
bland annat Kheld Awat från Somalia. 
Lönen var 4 000 kronor i månaden. 
Om han blev sjuk fick han ingenting. 
Han bodde tillsammans med fem kol-
legor i en trång lägenhet. Totalt dog 8 
byggnadsarbetare inför spelen. 

Fotbolls-VM i Sydafrika 2010.  
Tidningen var åter på plats. Långt 
över 100 dog i arbetsplatsolyckor. 
Byggnadsarbetarnas löner låg i snitt 
på 12 kronor i timmen.

Under byggtiden var det återkom-
mande strejker på flera av arenorna 
för att få bättre arbetsmiljö och 
ersättningar. 

CENNETH NIKLASSON

I backspegeln

LÄS MER

Slavliknande 
villkor  
i Qatar
SID. 30–33

2004

2008
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GER NÄSTAN INGET  
VIBRATIONSSKYDD ALLS

Senaste nytt alltid på www.byggnadsarbetaren.se 

Kabelstöt orsakade fall
En 29-årig byggnadsarbetare jobbade på en byggställning när han 

plötsligt fick en elstöt från en kabel som tillhörde ett av hans verktyg. 
Stöten var så kraftig att arbetaren föll till marken. Olyckan inträffade  
i december i Linköping. 

Arbetaren föll en dryg meter. Han fördes med ambulans till sjukhus 
efter händelsen.

Ett estniskt bolag har av Arbetsdomstolen dömts att betala 160 000 
i skadestånd till Byggnads efter en tredskodom. Bolaget byggde vind-
kraftsfundament utanför Ockelbo 2012. Bolaget bröt mot avtalet på 
flera sätt: De anmälde inte arbetsplatsen till facket trots att arbetstiden 
översteg 900 timmar, de betalade inte lön enligt utbetalningsnivå innan 
prestationslön bestämts och de tog inte fram beräkningsunderlag.

Bolag ska betala 160 000 i skadestånd

Byggnytt

Vibrationsdämpande hand-
skar skyddar för lite eller 
ingenting. Byggnadsarbe-
tare riskerar att invaggas  
i falsk säkerhet och skadas, 
varnar forskare och läkare. 

MÅNGA BYGGMASKINER

GOLVLÄGGAREN 

ÖVERLÄKAREN 

”I värsta fall 
finns handskar 
som till och med 
förstärker vibra-
tionerna.”

ISTVAN BALOGH, YRKESHYGIENIKER

AVSLÖJAR

Så luras du av han 
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Kan bli dyrt om fallskyddet brister
En sanktionsavgift på mellan 40 000 och 400 000 kronor riskerar nu 

företag som inte följer Arbetsmiljöverkets regelverk för fallskydd. De nya 
föreskrifterna gäller från den 1 januari i år. 

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000  
kronor. För byggbolag som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften  
400 000 kronor. Reglerna gäller om fallhöjden är två meter eller mer.

MARGITE FRANSSON

√ Vibrationer kan ge såväl 
kärl-, som nerv- och muskel-
skador av olika slag.
√ Vanliga symtom är dom-
ningar, stickningar, nedsatt 
känsel och kraft.
√ Nervskador kan leda till 
förlorad känsel, oförmåga 
att känna värme, till att man 
inte kan knäppa knappar och 
hålla i saker. Vissa tappar 
sina verktyg.
√ Många vibrationsskador 
är kroniska och tvingar 
arbetare att lämna sitt yrke. 
Vibrationsskador är den näst 
vanligaste arbetssjukdomen 
bland män. 
√  Experter på yrkesmedicin 
anser att man ska använda 
handskar vid vibrerande jobb, 
men främst för att minska 
risken för mekaniska skador 
och för att hålla värmen.

FAKTA:  
VIBRATIONER
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Mats Nilsson har arbetat med 
vibrerande maskiner i över 30 år 
och har bland annat problem med 
domnande fingrar.  Vid enstaka 
tillfällen har han jobbat med  vi-
brationsdämpande handskar men 
tyckt att de varit för klumpiga. 

Så blir det

         enkla 
 steg – så 

lägger du till 
oss på din 

hemskärm

              3

1
Surfa in på www.byggnads- 

arbetaren.se på din Iphone eller 
Ipad. Tryck på knappen i mitten 
längst ner och välj sedan ”Lägg till 
på hemskärmen”. 

2
Klicka på 

”lägg till”. 

Byggnadsarbetaren dyker nu 
upp som en symbol på din hem-
skärm. Klicka på den nästa gång 
du vill läsa Byggnadsarbeten på 
webben. 

I MOBILEN

Bygg
upp so
skärm.
du vill l
webben

u
s
d
w

3

LÄTTARE ATT LÄSA 

M t Nil h b t t d

dskarna
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Byggnads stämmer ett 
företag i Skåne till Arbets-
domstolen. Byggnads 
anser att arbetsgivaren 
försökt kringgå arbetarnas 
rätt till full lön.

ENLIGT BYGGNADS

BYGGNADS KRÄVER 

NINA CHRISTENSEN

TVIST OM  
YRKESBEVIS 
TILL DOMSTOL

Byggnytt

NÄTFRÅGAN

Nästa fråga: Överlever ackordet som löneform?
RÖSTA PÅ WWW.BYGGNADSARBETAREN.SE

Är du nöjd med  
friskvården i ditt företag?

Arbetslösa medlemmar i Byggnads och Målarnas a-kassa.

Totala arbetslösheten

Öppna arbetslösheten

K
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A
: A

R
B

E
T

S
F

Ö
R

M
E

D
L

IN
G

E
N

2011 2012 2013 2014

ARBETSLÖSHETEN I DECEMBER

 Mellan 2011 och 2014 varslade Byggnads om strejk mot olika  
arbetsgivare 26 gånger. Det gör att de hamnar i topp för perioden. Det 
visar en färsk undersökning från arbetsgivarna. Nedan ser du vilka 
förbund som varit mest stridbara.

BYGGNADS KRÄVER SKADESTÅND

Byggnads i topp bland 
strejkvarslande fack 

Källa: Svenskt näringsliv.
Fotnot: Statistiken omfattar även sympativarsel och  

utvidgande varsel. Det senare innebär att om exempelvis  
Byggnads varslat två gånger i en och samma konflikt, vilket skett  

vid flera tillfällen, har de fått två pinnar i statistiken.

Byggnads

19

18

17

12

10

10

9

8

7

Transport

Seko

Syndikalisterna

Elektrikerna

Kommunal

Unionen 

Svensk  
pilotförening

Handels

Svenska mål- 
areförbundet

26

eform?rm?
NEJ, inte 
alls: 65 %

JA, det är 
jag: 35 %

 Byggnads och NCC sitter 
just nu i samtal för att försöka 
lösa ett stort antal segdragna 
lönekonflikter som hittills 
lett till tre strandade förhand-
lingar.

Konflikten gäller en välkänd  
tvistefråga: prestationslön  
eller tidlön. Tre lokala för- 
handlingar har slutat i oenig- 
het och lämnats vidare till 
förhandling på central nivå. 
De lokala parterna är förtegna 
och försöker hitta lösningar på 
de övriga cirka 12–13 ärenden, 
som ännu inte gått vidare till 
central förhandling.

– Vi har helt olika syn på  

lönefrågan, men vi har börjat 
föra en dialog med varandra 
igen och därför vill jag inte gå 
ut och kommentera detta nu,  
säger Byggnads löneförhand-
lare Conny Johansson.

Claes Synnergren, löne- 
ingenjör på NCC, säger att 
företaget hoppas på en bra 
dialog med Byggnads och att 
man vill hitta en lösning.

Det är oklart hur många 
byggnadsarbetare som går 
på stupstockslön för tillfället. 
Enligt Claes Synnergren är 
det cirka 15–20 personer. Par-
terna träffas igen den fjärde 
februari. NINA CHRISTENSEN

Flera segdragna lönetvister i NCC

9,0

6,2

11,5   

8,4

10,5 

7,4
8,5

5,8
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tel: 010-601 10 85   e-post:  js@byggarb.se  TIPSA 
OSS!

Jobba extra på egna 
villkor efter pensionen.

Är du en pensionerad hantverkare och känner att 
du har mer att ge? Kontakta oss. Hos Veteranpoolen 
arbetar du på egna villkor, får nya arbetskamrater och 
möjlighet att tjäna extra pengar.
Läs mer på: www.veteranpoolen.se/jobb
Eller ring: 020-350 355

Privat Företag

Veteranpoolen är Sveriges största seniorbemanningsbolag med nära 
40 lokala kontor och över 8 000 inskrivna pensionärer. Välkommen!

Det blir inget åtal efter 
trappraset i Solna där 
Christian Wikström dog. 
Åklagaren som överprövat 
ärendet går inte vidare.

Hur kan en så allvar-
lig olycka ske utan 

att någon blir straff-
rättsligt ansvarig?

CHRISTIANS MAMMA,

MARGITE FRANSSON

INGET ÅTAL EFTER DÖDSOLYCKA
 Fler och fler 

gröna skott visar 
sig i byggbran-
schen. 

I början av de-
cember kom ytterligare 
ett då TMF – Trä- och Möbel- 
företagen – höjde sin prognos 
för antalet påbörjade småhus 
för 2015 till 8 000. 

Trots att de tror på fler  
bostäder så ser de mörka moln  
i horisonten. Och det handlar  
om förslaget från Finansinspek-
tionen (FI) om nya amorterings-
regler.

– Flera husföretag har hört 
av sig till oss med signaler om 
att husköpare tvekar angående 
husdrömmen på grund av de 
föreslagna amorteringskrav 
som FI presenterat, säger Gustaf 
Edgren på TMF.

CENNETH NIKLASSON

Det våras för 
småhusen 

H
li

at
rätts

Christian  
Wikström.

DETTA HAR HÄNT

 Maj 2011. Christian Wikström 
faller 28 meter då trappdelar 
rasar. Han avlider senare.

 Februari 2014. Förundersök-
ningen om olyckan läggs ner.

 Mars 2014. Arbetsmiljöver-
ket och Christians mamma 
begär i en överprövning att 
utredningen återupptas.

 April 2014. Ny åklagare 
utses, Christer B Jarlås. Han 
lägger också ner utredningen.
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OLA  
MÅNSSON  
– Vd Sveriges 
Byggindustrier, 
kommenterar  
lagen om  
offentlig  
upphandling.

”I kontak-
terna med 

våra medlems-
företag stöter 
vi ofta på en rad 
olika synpunkter 
om att offentlig 
upphandling är 
krånglig, kompli-
cerad och byrå-
kratisk.”

Byggnytt

Byggnads förbunds- 
styrelse har tagit beslut 
om köp av aktier i börs- 
noterade byggbolag. 
Flera av de rikstäckande 
bolagen kan bli aktuella. 

CENNETH NIKLASSON

Från 2016 införs personal-
liggare i byggbranschen. 
Den som driver byggverk-
samhet blir skyldig att ha 
elektroniska personallig-
gare. Skatteverket ska få 
göra oannonserade kon-
troller av liggaren.

I BÖRJAN AV

JENNY BERGGREN

BYGGNADS KÖPER  
AKTIER I BYGGJÄTTAR
VILL VARA MED OCH PÅVERKA PÅ STÄMMORNA

Personalliggare införs på bygget 
NY LAG GENOMRÖSTAD I RIKSDAGEN

 Byggmästargruppen Entrepre-
nad gick i konkurs i november. 
Nu räddas jobben i dotterbolaget 
Byggmästargruppen Stockholm 
sedan verksamheten köpts av 
SEHED Bygg.  Verksamheten 
inom Byggmästargruppen 
Stockholm kommer därmed att 
fortsätta. 

I och med att SEHED nu löst 
de ekonomiska problemen 
kommer de anställda att få sina 
löner, leverantörer få betalt för 
sina fakturor och de pågående 
projekten kommer att rulla på 
enligt plan. CENNETH NIKLASSON

Jobb räddas  
i konkursbolag

Så många medlemmar hade Byggnads vid årsskiftet. Det innebär att 
medlemsutvecklingen legat i princip still under året. (Skillnaden är - 23 
medlemmar.) Av Byggnads elva regioner redovisar fem ett ökat antal 

medlemmar. Störst uppgång noteras för region Skåne som fick ett nettotillskott 
med 225 personer. Minskade mest gjorde region Mellannorrland med 169 personer.102 550 

Stormen Egon orsakade 
stor materiell förödelse. 
Flera byggen drabbades. På 
Öland rasade stommen till ett 
skolbygge ihop. Egon kommer 
också att ge upphov till mer 
byggarbete på många håll  
i landet. Många tak blåste av, 
däribland ett nytt tak på  
5 000 kvadratmeter på Coop 
Forum i Visby.

Egon välte skolbygge 
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Gå Skolverkets webbaserade handledarutbildning  
- du kan gå den när du vill,  gratis, öppen för alla.

aplhandledare.skolverket.se

Vill du bli handledare för en  
elev på din arbetsplats?

UNIVERSALPRODUKT  

TILL FOGNING, LIMNING  

OCH TÄTNING

R

Tänk kvalitè, ekonomi  
och miljö

LI

VS
MEDEL

GODKÄND

Du hittar          -produkterna i Bygg-,  

Järn-, Färg-, och Rörfackhandeln.  

Se återförsäljarlista på www.tec7.se    Tlf 031-135490

R

Den farligaste tiden på 
bygget är runt lunch. Då 
händer flest olyckor, visar 
en ny studie. Allra värst är 
kombinationen lunchtid 
och vinter. 

Men varför?

OLYCKSRISKEN ÄR 

BLAND DEM SOM

Lunchtid och 
vinter – då 
gäller det  
att se upp

MARGITE FRANSSON

@Byggredaktören  
kommenterar

”... vi gör det för  
att hedra minnet 
av de döda och där- 
igenom, möjligen, 
möjligen, bidra till 
någon slags för-
ändring. Icke desto 
mindre: Nästa år 
hoppas jag verk- 
ligen få slippa den 
arbetsuppgiften.”

www.byggnadsarbetaren.se

 LÄS JOHAN  
SJÖHOLMS BLOGG:

Av de allvarliga olyckorna inträffade en tredjedel 
mellan klockan 10–12. 

C
O

LO
U

R
B

O
X
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LÖNER
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Andelen byggnadsarbetare som arbetar på ackord är den lägsta sedan 
år 2000. Nivån har nått en kritisk punkt enligt vissa i facket. Och för en del 
mindre yrkesgrupper svävar löneformen mellan liv och död.  

ACKORDET
med ena foten i graven

1980:
48 %

1984:
40 %

1988:
37 %

1992:
34 %

1996:
24 %

2000:
19 %

2004:
21 %

2008:
21 %

2012:
21 %

2014:
20 %

2013:
22 %

TEXT: CENNETH NIKLASSON   FOTO: SOFIE WIKLUND   MONTAGE: MALIN RAGNARSSON (COLOURBOX)

Källa: Byggnads

ANDELEN ACKORDSTIMMAR 
BLAND BYGGNADSARBETARE



   NR 1  JANUARI  2015  BYGGNADSARBETAREN   17   NR 1  JANUARI  2015  BYGGNADSARBETAREN   17

Ackordet
FÖDD

DÖD

1925

20??
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LÖNER

Ackordet

FÖDD

DÖD

1925

20??

LÖNEFORMER PÅ  
BYGGET – FRÅN ÅR  
1900 FRAM TILL I DAG

SVETTEN RINNER I PANNAN. 

ALLA I BYGGSVERIGE

TILLBAKA TILL ACKORDSLAGET

”Jag tycker om att arbeta på 
ackord. Pengarna är viktiga, 
men det handlar minst lika 
mycket om den gemenskap 
som ackordsarbete ger. Vi 
gör något tillsammans.”

NISSE LUNDQVIST, SNICKARE
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1900
 Beting är 

en vanlig 
löneform 
på bygget.

1920-talet
 Det raka ack-

ordet börjar växa 
fram. Med andra 
ord – hela lönen 
baseras på arbets-
insatsen.

1970-talet
 Under några år driver 

Byggnads frågan om att 
gå över till månadslön. 
Arbetsgivarna vill dock 
behålla ackordet och säger 
nej.

1988
 Tillsvidare- 

anställning 
införs.

1995
 Provverksamhet med 

alternativa löneformer 
i stället för det klassiska 
ackordet, till exem-
pel resultatlön, börjar 
testas.

2000
 Alter- 

nativa 
presta-
tionslöne-
former 
växer fram.

Lagbasen Peter Björklund 
(till höger) är pappaledig, 
men åker in till jobbet i 
Sundsvall  för att vara med 
vid avstämningar. ”Projektet 
är inne i sitt slutskede så jag 
kör det hela vägen”, säger 
han. Här med snickaren  
Nisse Lundqvist. Bygglaget 
på Rekab valde att köra  
jobbet på ackord.

NÄTFRÅGAN

Överlever ackordet som löneform? 
www.byggnads

arbetaren.se
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LÖNER

Ackordet

FÖDD

DÖD

1925

20??

Magnus Bogstag och hans kollegor är förhoppningsfulla 
över att dagens ackordssystem kommer att finnas kvar.

Nisse Lundqvist river ut plastmattor på kontorsrenoveringen i Sundsvall. 

”Både vi och företaget tror på ackordet”, säger lagbasen 
Peter Björklund.
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”Vi jobbar gemensamt för ett mål med en morot som vi alla 
delar på. Det är ett bra system. Ska vi ha olika löner? Det 
tror jag inte kommer att fungera.” MAGNUS BOGSTAG, SNICKARE

TROTS STORA CHANSER
DAGENS LÖNESYSTEM FÖDDES 

PÅ KONTORSRENOVERINGEN

All TBM Glasmästeriarbete Golvläggning Pappläggning Plattsättning Ställningsbyggnad Undertaksmontering

ANTAL INDIVIDER SOM ARBETAT PÅ 
ACKORD JANUARI–SEPTEMBER 2014

12 291

299

8
186

17 1552

Källa: Byggnads
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FRÅGOR OM ACKORDET TILL DE AVTALSANSVARIGA 

 

MAGNUS NYSTRÖM, avtalsansvarig Norrbotten

1. Byggföretagen kämpar hårt för att få bort ackordet. 
Sedan är vi på facket för dåliga på att informera om att det 
handlar om att jobba smartare – inte hårdare.

2. Ja, för det är lönedrivande.

3. Andelen ligger redan nu på en kritisk nivå.

4. Mitt hjärta säger ja, men det lutar mot ett nej.

5. Det blir en fast lön. Möjligen med någon form av bonus till jul som 
företaget sätter reglerna för.

BERTIL JONSSON, avtalsansvarig Västerbotten 

1. Det finns en motpart som gör allt för att motarbeta 
oss. Jag upplever det ändå som det mest minskat i några 
enstaka yrkesgrupper.

2. Absolut! Det är ett bra sätt att påverka sin lön och få 
inflytande på arbetsplatsen.

3. Nej, ackordsarbete är en fundamental del i avtalet.

4. Ja – i alla fall så länge jag är kvar och det är medlemmarnas vilja.

5. Det tänker jag inte ens spekulera i, det finns inget alternativ i min värld.

MAGNUS RAGNARSSON, avtalsansvarig Mellannorrland

1. För vår del handlar det om att vi haft en dålig arbets-
marknad. Få stora jobb där det normalt arbetas på 
ackord.

2. Det är mycket viktigt. Det är kopplat till produktivitet 
och är något vi kan påverka.

3. Jag kan inte säga någon nivå där jag kan se att det inte överlever.

4. Absolut.

5. Det vill jag inte ens spekulera i.

DANIEL LARSSON, avtalsansvarig GävleDala

1. Arbetsgivarnas attack på systemet, många små företag 
och styckade entreprenader.

2. Absolut. Det handlar om att behålla inflytandet och 
kunna påverka arbetet. 

3. Svårt att säga. Det är så olika nivåer runt om i landet.

4. Ja, det tror jag.

5. Det blir någon form där det går att påverka lönen.

EMIL PERSSON, avtalsansvarig Mälardalen 

1. Tror det beror en del på att arbetsplatserna är mer 
uppstyckade. Nu är det mer specialföretag som går in och 
gör vissa arbetsmoment.

2. Självklart. Det handlar om inflytande på jobbet. Makt över lön och 
arbetsmiljö.

3. Egentligen inte och min känsla är att det kommer att vända uppåt.

4. Ja.

5. Det kommer inte bli aktuellt, men det blir väl i så fall någon form av tidlön.

JONTE SÖDERSTRÖM, tf avtalsansvarig Stockholm-Gotland

1. När objektsanställningen ersattes av fast anställning 
förändrades mycket. Sedan dess har företagen arbetat sys-
tematiskt med att påverka lönesystemet åt de håll de vill.

2. Jag tror att det är bra att det finns kvar en möjlighet att 
jobba på ackord. Att kunna påverka sin lön är viktigt.

3. Om nivån kommer ner mot 10 procent så kanske det inte är värt allt 
arbete som vi lägger ner.

4. Det kommer det att göra i någon form.

5. Då tror jag på en tidlön som till viss del är baserad på företagens resultat.

5
1. Varför minskar andelen som arbetar på ackord?   
2. Är det viktigt att det finns kvar?  
3. Finns det någon kritisk punkt när nivån blir för  
 låg?   
4. Kommer det att överleva på tio års sikt?   
5. Om det går i graven – vad ska de ersättas med  
 för lönesystem?

r lön och

är värt allt

LÖNER

TONY KYRK, avtalsansvarig Örebro-Värmland

1. Har haft jobbet som avtalsansvarig för kort tid för att 
kunna ha någon uppfattning.

2. Det tycker jag i någon form.

3. Ingen uppfattning där heller, men prestationslönen är vår huvudlöne-
form.

4. Ja.

5. En månadslön.
 

 
JESPER CARLSSON, avtalsansvarig Väst

1. Inte så många som är insatta i hur det fungerar. Tidlön är 
en enkel väg att gå.

2. Ja, men kanske inte i nuvarande form.

3. Vi är på en kritisk nivå nu.

4. Inte i nuvarande form som finns i Byggavtalet paragraf 3.

5. Fast månadslön.

 
 
CHRISTER ROOS, avtalsansvarig Småland-Blekinge

1. Vi har kanske varit för dåliga på att föra ut kunskapen 
om ackordet till våra medlemmar. De känner inte till styr-
kan i lönesystemet.

2. Ja, för det är vår möjlighet att kunna påverka på arbetsplatserna.

3. Svårt att uttala mig om.

4. Ja.

5. Då blir det någon annan form som bejakar produktiviteten. Det är 
både vi och arbetsgivarna intresserade av.

ROLAND WIKING, avtalsansvarig Skåne

1. Tryggheten i anställningsformen har nog påverkat och arbets- 
givarna har haft en strategi sedan nittiotalet att införa månadslön.

2. Ja. Det är viktigt att kunna påverka förtjänsten.

3. Det finns ingen nivå, utan det går i cykler. Blir produktiviteten för låg 
vill arbetsgivarna ha ackord igen.

4. Ja

5. Finns det inget moment av prestation så blir det en fast lön.

TIM GUSTAVSSON, avtalsansvarig Öst

1. Tror det hänger ihop med anställningsformen då vi gått 
från objektsanställning till tillsvidare. Sen att vi har gått 
mer från rakt ackord till premieackord.

2. Det är viktigt för Byggnads. Har med kulturen att göra och att vi ska 
vara ett löneförbund.

3. Vi har inte pratat om någon kritisk nivå direkt. Det här är ju även en fråga 
för arbetsgivarna. De borde vara intresserade av att ackordet blir kvar.

4. Det tror jag.

5. Det blir väl dagens tidlön.

tserna

en för låg

att vi ska

huvudlöne-
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FINN 5 FEL ... skicka in ditt svar 
och vinn fina priser!

Delta i tävlingen och vinn fina priser från Wera. Vi lottar ut 5  
vinnare bland de rätta svaren. 

Skicka ditt svar till Byggnadsarbetaren, Box 519, 101 30 Stockholm. 
Glöm inte att märka kuvertet med ”Tävling”. Senast den 29 januari vill 
vi ha ditt bidrag. Lycka till! 

NAMN:

ADRESS: 

GRATTIS TILL FEM av er som hittade alla tomtar i förra numret! Det var en stor mängd svar som kom till  
redaktionen. Följande vinner en radio och bluetooth-mottagare från Dewalt: Lennart Steinholtz, Falun, Gert 
Lind, Umeå, Anicka Lindgren, Nättraby, Mats Johansson, Mariestad, och Hans Lindström, Älvkarleby.  Gratulerar!

Priserna:

Jokersats i 4 olika 
storlekar: 10, 13, 17 
och 19 mm. 

Bitsmejsel KK28. 

Bitssats universal 
med 30 bits. 

Kraftform Comfort 
VDE, 6-delssats. 

 Mejselsats  
kraftform XXL, TORX. 
 

Ringa in de 5 grejer  
som är borttagna här! 

Tävlingen  
sponsras av: 

G
re
L
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TEXT: NINA CHRISTENSEN   FOTO: THOMAS HARRYSSON

FRISKVÅRD – ETT 
RENT LOTTERI
I förra numret granskade vi företagshälsovården i de stora byggbolagen. Nu 
har turen kommit till de mindre företagen. Byggnadsarbetaren har talat 
med anställda i små och medelstora företag. Slutsats: många drar nitlott  
i friskvårdslotteriet. Trots att alla har rätt till bra företagshälsovård.  

EMIL SUNDBERG, 

FÖRETAGSKULTUREN PRÄGLADES AV

30 MIL NORR 

 SÅ SER DET UT I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 

ARBETSMILJÖ

 HÄLSOKONTROLL:
√ Vart tredje år, om 
yngre än 50 år.
√ Varje år, om 50 år  
eller äldre.
√ Inom 6 månader som 
nyanställd.
√ Koll av lungkapacitet 
(spirometri), ska ingå.
√ Koll av hela rörelse- 
apparaten, muskler, 
leder, ska ingå.
√ Vita-fingrar-koll, ska 
ingå.

 ÖVRIGT
√ Om flera på samma 
arbetsplats utvecklar 
liknande hälsoproblem, 
ska detta rapporteras 
till arbetsgivaren (utan 
att individer avslöjas). 
√ Arbetsgivaren är 
skyldig att förebygga 
skador enligt arbets- 
miljölagen. (Kap.3 §1-2). 

DIN RÄTT ENLIGT 
KOLLEKTIVAVTALET

EMIL SUNDBERG HAR TIDIGARE SJÄLV  
BEKOSTAT BEHANDLINGAR FÖR SIN RYGG ”

”Ingen av arbets-
kamraterna sa något 
om att man borde få 

hjälp, det fick man lösa bara.”
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Emil Sundberg har åkt 2,5 mil, på arbetstid, till kiropraktorn Jonas Svensson för att få behandling. Det är en bristning  i ett muskelfäste till hälsenan 
som strular och det är Skanska som betalar. Men förut,  när Emil  arbetade i ett litet företag, fick han själv bekosta rehabiliteringen.
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Enligt kollektivavtalet ska alla byggföretag 
ha företagshälsovård. Men ingen har koll 
på om alla arbetsgivare verkligen har före- 
tagshälsovård.

DE 344 FÖRETAG 

LARS BJÖRKESTRÖM, 

KIROPRAKTORN JONAS SVENSSON 

”Det är upp 
till de an-
ställda att 
ställa krav. 
Men det är 
inte alltid  
så lätt, om 
man jobbar 
i ett mindre 
företag.”

ANDERS KARLSSON,  
BYGGNADS VÄST

Byggnads: ”Det är rena vilda 
västern – vi har ingen koll”

Anders  
Karlsson.

ARBETSMILJÖ
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”Det var bättre förr.” Så säger många om  
företagshälsovården. Från 1970-talet fram 
till 1990-talet hade alla byggnadsarbetare  
i hela Sverige samma företagshälsovård. 

1993 SADE SVERIGES BYGGINDUSTRIER 

”

”
”

Jag hade 
inte fått  
gå på hälso-
undersök-
ningen på 
över 20 år, 
innan jag 
började på 
Skanska.”

KRISTER GUSTAVSSON, 
BETONGARE

Jag har bara 
blivit kallad 
på hälso-
kontroll en 
gång, sedan 
Bygghälsan 
lades ner.”
PENTTI LINDBERG, SNICKARE

I stället för 
att äta värk-
tabletter 
gick jag på 
massage. 
Det kostade 
cirka 6 000 
per år. Nu 
har jag fått 
en Galaxen-
anställning.”

BO STENBERG, MURARE

DÅ: Bygghälsan NU: 100-tals hälsoföretag

”Att ha ont påverkar också arbetsglädje, ork, humör, ja allt påverkas”, säger Emil Sundberg.
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LISTAN

Rysskyla, köldrekord eller kort och gott svinkallt! Välj själv vad du vill 
kalla det. Vi är inne i årets kallaste period och nu är varma råd dyra. Så 
kolla in vår lista på hur du bäst trimmar kroppens egna värmesystem.

Så klarar du kylan
TEXT: CENNETH NIKLASSON   FOTO: COLOURBOX

FYLL TERMOSEN MED CHOKLAD …
 Drick varmt! Gärna choklad eller saft med hög sockerhalt. Dels 

för att få upp värmen, dels för att behålla vätskebalansen då 
kroppen producerar mer urin i riktigt kallt väder. 

UT MED HÄLSOKOSTEN IN MED FETTET
 Precis som oljepannan 

kräver olja för att producera 
värme så behöver kroppen 
energi för att hålla ångan 
uppe. Kroppens värme skapas 
genom att muskler arbetar, 
ju fler och ju hårdare desto 
högre värme. Och för att orka 
med det krävs mat. Ät rejält 
inför en lång dag ute i kylan. 
Fyll sedan på under dagen 
med jämna mellanrum. Gärna 
med energirik fet mat. Mycket 
proteiner och kolhydrater.
 

… MEN SKIPPA KAFFET
 Kylan i sig är vätskedrivande. Och det gäller även kaffe.

SLÄNG SNUSET OCH FIMPA CIGGEN
 Kroppens skydd mot kyla slås delvis ut eftersom nikotin  

påverkar kroppens blodkärl. Bland annat blir genomblödningen  
i huden sämre. Det leder till att kroppen kyls ned snabbare.

RÖR PÅ DIG…
 Vid rörelse aktiveras musklerna och det  

varma blodet pumpas då ut i kroppen och 
tinar upp känsliga delar som fingrar och fötter. 
Det är inte säkert att det räcker med rörelser 
som görs i det vanliga jobbet utan det kan 
krävas övningar som upphopp eller 
varför inte en åkarbrasa för att få igång 
cirkulationen. 

Fryser du om fötterna så vicka på 
tårna och är fingrarna nedkylda så värm 
händerna i armhålorna. 

…MEN BLI INTE SVETTIG
 Det gäller att hitta en balans där vi hjälper kroppen att upp-

rätthålla värmebalansen. Men det är svårt att nå dit och det är 
lätt att bli svettig. Här är flerlagerprincipen viktig då det gäller 
att agera snabbt om du har för mycket eller för lite, eller rent av 

fel kläder på dig. Det bästa är att justera antalet plagg innan du 
börjar frysa eller svettas. Ha helt enkelt framförhållning.

Orsaken till att du ska undvika svett är att fukt leder värme och 
därmed kyler den av din kropp. Om du blir svettig, försök byta ut de 
kläder som är fuktiga. 

Har du inga extra kläder och inte vill gå ner i antal lager kan du byta 
plats på de två tröjor som du har närmast kroppen.
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SKIPPA MORGONTVÄTTEN/ 
BEHÅLL STUBBEN

 Huden har ett skyddande lager av fett. Vid rakning och tvätt 
försvinner en del av kroppens naturliga fett. Du ska därför 
undvika att tvätta dig eller raka dig i ansiktet på morgonen. Då 
minskar du risken för köldskador.

KRYP IN  
I KOJVÄRMEN

 Om det finns möjlighet 
och inte är för långt. Gå 
in i boden för att få upp 
värmen. Det är bättre att 
ta många 
och korta 
pauser än 
att vänta 
för länge. 
Några 
minuter i 
bodvärmen 
gör susen.

TVÄTTA  
KLÄDERNA

 Kom ihåg att tvätta 
kläderna ofta. Smutsiga 
kläder har en sämre isole-
ringsförmåga. 

TVÄTTA

... MEN SEN DÅ?
Reportern kommer. Reportern går. Men 

människoödet består. Här berättar vi vad 
som hänt personerna i våra reportage 

efter det att historierna om dem lämnade 
tryckpressarna.

 När Niklas Aldén började på byggprogrammet trodde han att 
det skulle gå lätt att få fram en hjälm som passade. Men det var 
svårt och han tvingades göra all praktik inomhus på skolan.  
Problemet var att implantatet sticker ut en centimeter från  
huvudet och hamnar precis där bandet sitter på hjälmen. Niklas 
Aldén hann gå två och ett halvt år på byggprogrammet innan 
hjälmfrågan löste sig i februari förra året. Då konstaterade han: 
”äntligen kan jag ge mig ut på praktik.”

Han använde hjälmen under resten av skoltiden. Under 
sommaren arbetade han som fastighetsskötare, men är sedan 
september arbetslös. Han bor i Falkenberg och söker nu jobb  
i området. Han längtar efter att äntligen få komma ut och snickra 
och är även beredd att flytta för att få ett jobb.

– Min högsta önskan nu är att få ett vanligt byggjobb och jag 
kan säga att hjälmen fungerar utmärkt. 

CENNETH NIKLASSON

REPORTAGE

VEM:

DÅ:

Niklas Aldén, snickarlärling från Falkenberg.

I Byggnadsarbetaren nr 2 förra året skrev vi om  
Niklas Aldén, byggelev på byggprogrammet på 
DCC-gymnasiet i Helsingborg. Han är döv sedan 
födseln och hade under lång tid problem med att 
komma ut på praktik. Orsaken var att det inte fanns 
någon hjälm som passade hans hörimplantat. Men 
för ett år sedan löste det sig då han fick hjälp med 
att hitta en hjälm. Då fick han chansen att ge sig ut  
i byggsvängen. 
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FOTBOLLS-VM:S BAKSIDA. DEL 1: QATAR

Ingenting blev som Kumar Sampath hade tänkt sig. När han landade i Doha beslagtogs hans pass. Enligt det sponsorsystem som gäller i Qatar får 
han inte lämna landet eller byta arbetsgivare utan företagets tillåtelse. 

Namn: Kumar Sampath.
Hemland: Sri Lanka.
Ålder: 47 år.
Familj: Fru och två döttrar  
i åldrarna 9 och 13 år.
Utbildning: Studier vid konst- 
fakultet.
Tidigare arbete: Inom textil- 
industrin i Sri Lanka.
Arbete: Diversearbetare inom 
byggindustrin främst med 

betongarbeten, cementbland-
ning, städning och bygg. Har ett 
kontrakt på två år.
Bor: I arbetsbostad utanför  
Doha och delar rum med  
åtta andra gästarbetare.  
I bostadslängan bor 120 ar- 
betare totalt, som delar på 10 
toaletter. 
Utlandsarbete: Ett och ett halvt 
år i Qatar.

HAR KONTRAKT PÅ TVÅ ÅR
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SLAVLIKNANDE VILLKOR FÖR ARBETARE SOM BYGGER FÖR FOTBOLLS-VM

PÅ PLATS: Doha, Qatar

IDA KARLSSON

MED BIL TAR DET 50 MINUTER 

Han ville tjäna pengar för att försörja sin familj. Nu är han djupt skuldsatt och 
drömmer om att återvända hem till Sri Lanka. Kumar Sampath är en av 
hundratusentals gästarbetare i Qatar som bygger inför fotbolls-VM.

Verkligheten bakom 
Qatars byggboom

”Jag har sett fem personer 
svimma av utmattning under 
arbetstid. Ibland saknas rent 
vatten i bostäderna.”

KUMAR SAMPATH, BYGGNADSARBETARE

Arbetsbostäderna för gästarbetare är välbevakade men vi kan här publicera bilder inifrån barackstäderna utanför Qatars huvudstad Doha.

TEXT & FOTO: IDA KARLSSON 
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KUMAR SAMPATH SÄGER

QATAR
Huvudstad: Doha.
Befolkningsmängd: 1,7 miljoner.
Officiellt språk: Arabiska.
Statsskick: Absolut monarki.
Statschef (Emir): Tamim bin Hamad bin 

Khalifa Al Thani.
BNP/Capita: Cirka 103 000 SEK  

(Sverige 378 000 SEK).
Övrigt: Qatar är världens rikaste land per 

capita. Landet har världens tredje största 
reserver av naturgas.

HANDBOLLS-VM PÅGÅR
Internationella handbollsförbundet be-

slutade i januari 2011 vid ett möte i Malmö  
att tilldela Qatar handbolls-VM 2015.

1 200
Så många indiska och nepalesiska gäst-

arbetare uppskattas ha dött i Qatar, sedan 
landet tilldelades VM i fotboll 2010 och fram 
till i mars förra året. Den siffran befaras vara 
ännu högre i dag. Om trenden inte bryts  
riskerar siffran att stiga till 4 000 fram till 
avspark 2022.

Källa: ”The case against Qatar”  
– Rapport från Internationella fackliga  

samorganisationen, (ITUC), 2014.

OFFENTLIGA BYGGINVESTERINGAR  
I SAMBAND MED FOTBOLLS-VM 2022

Doha

QATAR

Som jämförelse till siffrorna ovan kan 
noteras att Sydafrika la cirka 21 miljarder på 
sitt VM 2006. 

Brasilien spenderade cirka 100 miljarder 
på VM 2014, vilket ledde till massprotester 
bland befolkningen. 

Ny flygplats .......................... 125 miljarder
Hamnen i Doha.......................59 miljarder
Järnväg/tunnelbana .......... 295 miljarder

Vägar .................................... 295 miljarder
Fotbollsarenor .......................36 miljarder
Vatten/avloppsystem ...........29 miljarder

Projekt Investeringskostnad SEK Projekt Investeringskostnad SEK

Källa: ”The case against Qatar” – Rapport från Internationella fackliga samorganisationen, 
(ITUC), 2014. ”Why Qatar is spending $ 200 billion on soccer” - Time Magazine, 2013.

C
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I barackstäderna utanför 
Doha finns bostäder för tio-
tusentals gästarbetare. De 
är hårt bevakade av vakter. 

FOTBOLLS-VM:S BAKSIDA. DEL 1: QATAR
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Förutom tre nya arenor för 
handbollen och nio nya are-
nor för fotbollen byggs även 
staden Lusail City, där såväl 
handbollsfinalen som fot-
bollsfinalen ska hållas. Bygg-
projekten i området har störts 
av förseningar och olyckor.

DE HÅRDA VILLKOREN 

LUSAIL CITY SKA BESTÅ AV 

Här byggs en helt ny stad

MÅNADSLÖNEN ÄR PÅ

DET ÄR DAGS FÖR HONOM 

I början av det här året ska de första invånarna flytta in i Lusail City. Här kommer 
både handbollsfinalen att spelas 1 februari 2015 och fotbollsfinalen år 2022. 

KAFALASYSTEMET I QATAR
Kafala betyder ungefär ”sponsor” på svenska. 

Grundbulten är att gästarbetarens rätt att vistas i 
landet, är knutet till den arbetsgivare, ”sponsor”, som 
hen jobbar för.

Omkring 94 procent av den samlade arbetskraf-
ten i Qatar utgörs av gästarbetare. Byggsektorn 
sysselsätter för närvarande drygt en halv miljon 
gästarbetare.

Gästarbetaren kan inte byta arbetsgivare utan sin 
sponsors medgivande.

En gästarbetare tillåts inte lämna Qatar utan utre-
sevisum från sin sponsor. Det finns många vittnes-
mål på att sponsorer lägger beslag på gästarbetares 
pass vid ankomsten till Qatar.

Strejk och facklig organisering är förbjudet bland 
gästarbetare inom kafalasystemet.

Källa: ”World report”, rapport  
från Human Rights Watch, 2013.

Såhär kommer Lusail iconic stadium 
att se ut – arenan där VM-finalen  

i fotboll ska spelas 2022. 

NÄSTA   
NUMMER

Vi granskar 
förberedelserna 

inför fotbolls-
VM i Ryssland

Fotnot: Kumar Sampath heter egentligen något annat.



TESTGrejer&grepp

Med den här nya brytkilen går 
det snabbt och lätt att sätta 
skåpstommen så att den 
hänger rätt i lod på väggen. 
Inga lösa passbitar behövs.  
 
Robin Antonsson och Fredrik Söder-
berg är båda snickare och har följts 
åt sedan de gick på byggymnasiet  
i Trollhättan. Förra våren startade 
de eget och nu driver de byggföreta-
get BIWAB. Största tiden som egen- 
företagare har de varit inhyrda hos 
större byggföretag.  

Beslutet att starta eget kom  
sedan de gått arbetslösa några  
månader efter att deras tidigare  
arbetsgivare hade gått i konkurs. 
Sedan starten har de jobbat mycket  
med köksmontage och det var  
då som de fick idén till bryt- 
kilen.  

– Vi hamnade snabbt  
i ett läge där vi behövde 
bli mer kostnads- 
effektiva och snäp-
pet vassare än våra  
konkurrenter, berät-
tar Fredrik Söder-
berg.  

Kilen används i stäl-
let för lösa passbitar av 
masonit. Den har tio sektio-
ner från en till tio millimeter tjocka. 
Kilen träs in bakom skåpstommen 
samtidigt som denna riktas med 
hjälp av vattenpasset. När stom-
men är i rätt läge bryts kilen av vid 
det trappsteg som blir kvar utanför  
skåpet. På så sätt får man alltid en 
passbit som har rätt tjocklek vid 
infästningen – även om väggen är 
ojämn. 

– Avlastningsytan blir lika stor  

som tjockleken på själva stommen, 
poängterar Robin Antonsson. 

Kilen underlättar också vid  
montering av dörrkarmar när  
karmen behöver riktas i höjdled.  

Genom att använda brytkilen 
sticker inte några pass- 

bitar ut i golvet. Monte-
ringskilen tillverkas nu 
hos ett gjuteriföretag  
i Trollhättan. Ma-
terialet är en bland- 
ning av plast och  
talk.  

som så många an-
dra uppfinnare fick de 

leta sig fram för att få hjälp  
att gå vidare. De surfade runt på  
nätet och kom på så sätt i kontakt 
med Drivhuset vid högskolan Väst, 
som rekommenderade dem att ta 
kontakt med Almi Företagspartner 
AB. 

Almi trodde på deras idé och bidrog 
med 15 000 kronor i bidrag till att ta 
fram ett gjutverktyg. De har också fått 
hjälp med mönsterskydd och patent-
ansökan.

Så lodar du rätt med nya  brytkilen

här är hinken Som fångar upp dammetPETTErSonS 
Prylar

Tipsa mig!
010-601 10 81

kp@byggarb.se

Grejer&grepp på nätet:

www.byggnadsarbetaren.se

n Pontus Eriksson, plattsättare i Karlskrona, kom 
på ett bra hjälpmedel att ha vid kapning av klinker 
och kakel med vinkelslip inomhus. Ett jobb som 
orsakar ohälsosamt damm.   

– Ta och gör ett hål i en gammal hink och sätt 
dammsugarslangen i hålet. Sätt dammsugaren  
på auto och den tar allt damm, säger Pontus.

Lådan används som stöd för plattan. Vid  

sågning sugs dammet ner i lådan.
– Vi var på en gammal bank som ska byggas om 

till gym. Jag tyckte att det rök för mycket, då kom 
jag på detta, fortsätter Pontus Erisson som är an-
ställd av Kakelservice AB i Sölvesborg och Nättraby.

Kvartsdamm kan leda till stendammslunga, kol 
och astma. Dammet är finkornigt och når ända ner 
i de finaste förgreningarna i lungan, där de fastnar. 

34  byggnadsarbeTaren  nr 1  januari  2015  

”Vi hamnade 
snabbt i ett läge där 
vi behövde bli mer 
kostnadseffektiva 
och snäppet  
vassare än våra 
konkurrenter.”

robin antonsson och Fredrik söderberg fick idén till brytkilen  efter att ha jobbat mycket med köksmontage. Kilen kan träs in 
bakom skåpstommen samtidigt som den riktas med hjälp av  ett vattenpass. när stommen är i rätt läge bryts kilen av. 

Fredrik Söderberg, Snickare

Materialet är en 
blandning av 

plast och talk.  
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Så lodar du rätt med nya  brytkilen

k
e

n
n

e
t

h
 p

e
t

t
e

r
s

o
n

robin antonsson och Fredrik söderberg fick idén till brytkilen  efter att ha jobbat mycket med köksmontage. Kilen kan träs in 
bakom skåpstommen samtidigt som den riktas med hjälp av  ett vattenpass. när stommen är i rätt läge bryts kilen av. 

Pontus 
eriksson.
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Går du i investerings- 
tankar? Här listar vi  
produkter som fått  
toppresultat i Byggnads- 

arbetarens tester.

montagehandSkar
Publicerad i Byggnads- 

arbetaren nr 3, 2014.

WorkSafe

Cirkapris inkl moms .........41 kr

smidighet:

Passform:

4,5

4,5

4

4

Fingertoppskänsla:

grepp:

TOTaLbeTyg: 5

hyflex

Cirkapris inkl moms ........36 kr

smidighet:

Passform:

4

4

4

4

Fingertoppskänsla:

grepp:

TOTaLbeTyg: 4

TIPSAR

SpikpiStoler Publicerad i Byggnads- 
arbetaren nr 13, 2014.

”Nästan ingen rekyl.” 
”Lättskjuten.” 

Så tyCkte teStpanelen:

haubold (rnc 45 r)

Cirkapris inkl moms ..4 995 kr

skotthastighet:

balans:

5

4

5

grepp:

TOTaLbeTyg: 5

aerfaSt (anc 45 r)

Cirkapris inkl moms ..4 995  kr

skotthastighet:

balans:

4,5

4

4

grepp:

TOTaLbeTyg: 4

”Smidig väska.”  
”Skönt handtag.”

”Bäst i test.” ”Skönt 
tyg.” ”Bra grepp.”

Så tyCkte teStpanelen:

”Bra och smidiga.”  
”Väldigt tunna.”
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Test BORRHAMMARE

36  BYGGNADSARBETAREN  NR 1  JANUARI  2015

TEXT: MARGITE FRANSSON   FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON

Dämpad favorit
I det här numret bjuder vi på ett riktigt tungviktartest:  
Borrhammare. Vi lät ett gäng vvs-montörer i Solna testa 
fyra modeller. Och vinnaren blev ...

36  BYGGNADSARBETAREN  NR 1  JANUARI  2015
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TEST
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ANVÄNDBARHET, 

ATT MINSKA  VIBRATIONER 

”Både i vikt och 
längd var den 
perfekt.”

TIMO PIHLAINEN, VVS-MONTÖR, 
HITTADE SIN FAVORIT

Förutom att maskinen måste fungera 
bra, är vibrationsdämpning och effektivt 
dammutsug viktigt,  tycker vvs-montören 
Mikael Werner, som gillade Hilti bäst. 
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TESTTest BORRHAMMARE

Betygen på res-
pektive test faktor 
är ett medel värde 
av test piloternas 
betyg. Slut betyget 
är en hel hets-
bedömning som 
sätts av redak-
tionen. Där vägs 
även kommentarer 
och fakta om  
maskinen in. 

BETYG

  

Cirkapris inkl moms 

 Grepp

Balans

 Belastning på kroppen

 Effektiv

 Dammsugare

 Kommentarer

 TOTALBETYG

”Bra skjuts i maskinen”, ”Bra vibrations-
dämpning och  dammsugare”, ”Tyng-
den en nackdel”, ”Bäst i klassen”. 

”Stort plus att den är så lätt”, ”Dammutsug 
fungerar bra, men lösningen stor nackdel 
vid jobb i tak”,  ”Dålig precision”.  

4

4,5

3

4,5

4,5

4

4,5 

5

3,5

2,5

14 940 kr. 16 940 kr med dammsugare
4.08 kg/1 kg*

36 Volt, 9 m/s2** 

”Mkt bra dammsugare, där genomskinlig behål-
lare gör att du ser dammet”, ”Dålig precision”, 
”För mycket vibrationer”, ”Vibrerar vid handtaget”.

”För tung och dåligt viktbalanserad”, ”Går bort 
för mig då den saknar dammsugare”, ”Stark, 
kraftig”, ”Den enda maskinen med lampa, bra”.

4

4

3,5

4

5

3,5

3

3 

3

8 490 kr. 9 365 kr med dammutsug

18 Volt, 13 m/s2**
3,3 kg/1,5 kg*

MAKITA ( DHR 243 RMJV)HILTI (TE 6-A36-AVR)

BOSCH (GBH 36V-EC COMPACT)

Vikt maskin/dammsugare
Batteri, Vibrationer

MILWAUKEE (M18 CHPX)  

Cirkapris inkl moms 

 Grepp

Balans

 Belastning på kroppen

 Effektiv

 Dammsugare

 Kommentarer

 TOTALBETYG

Vikt maskin/adapter
Batteri, Vibrationer

7 940 kr. Adapter 815 kr. Dammsugare 7 750 kr.  
2.9 kg/0.5kg*

36 Volt, 16 m/s2

7 490 kr. 6 990 med dammutsug från jan 2015.

18 Volt, 8,6 m/s2**
4,5 kg* 

*Vägt av redaktionen. **Anges i meter per sekundkvadrat, vid slagborrning i betong. Uppgifter från tillverkaren. 
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”Det är tungt att stå med en borrhammare. Det gäller att man inte blir utsliten”, säger vvs-montören Johan Andersson. 

www.byggnadsarbetaren.se     miniskruvdragare    pepparkakor   snickarbälten    gipsknivar  deodoranter   knäskydd   gersågar
FLER 

TESTER PÅ 
NÄTET

Ju lägre vibrationsnivå en 
maskin har desto bättre. 
Men det är hur mycket 
vibrationer man utsätts för 
totalt som avgör om man 
skadas eller inte. 

HUR MYCKET MAN

²

²

²

MARGITE FRANSSONSÅ TESTADE VI

 Fem vvs-montörer har använt 
maskinerna i sitt dagliga arbete, då 
de borrat hål i betongtak. 
Tillverkare har bidragit med de 
maskiner de ansett varit mest 
relevanta för jobbet.

Så länge kan du arbeta med din maskin
 Se själv hur länge du kan jobba med din maskin genom att lägga in  

värdena i en vibrationskalkylator på följande webbplatser:
 Umeå universitet: www.vibration.db.umu.se/ 
 Arbetsmiljöverket: www.av.se/teman/vibration/fordjupning/kalkylator/

”Det var 
den bästa 
av alla.  
Genom-
skinlig och 
med stor 
behållare.”

DAVID GEVRIYE GILLAR 
MAKITAS DAMMSUGARE

Vibrationsriskerna ska  
bedömas av arbetsgivaren 

Vvs-montörerna i testlaget: Johan Andersson, Mikael 

Werner, David Gevriye, Timo Pihlainen och Bosse Ståhl.
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Efter jobbet

Pimpelmästare
TA HJÄLP AV THOMAS LARSSONS TÄVLINGSTIPS

Thomas Larsson vet 
vad som krävs för att  

bli bra på pimpelfiske. 

DÄRFÖR  
SKA DU 
BÖRJA  
TÄVLA

 Du utmanar 
både dig själv 
och andra. Visst 
är det kul att 
gå ut och fiska 
helt själv ibland. 
Men det blir inte 
samma grej som 
när du är ute på 
tävling. Du träffar 
folk, det är ett 
sätt att umgås.

SÅ KOMMER DU IGÅNG
 Lättast är att kolla upp vilka lokala fiskeklubbar som finns där 

du bor. Ett medlemskort brukar kosta en eller ett par hundra- 
lappar. Hos klubbarna får du hjälp med var och när tävlingarna 
anordnas. Ett klubbmästerskap är en väldigt lagom nivå att börja 
pimpeltävla på. Dina klubbkamrater kan hjälpa dig med en hel 
del grundläggande taktiska kunskaper.

KÖP PIRKAR PÅ TÄVLING
 Pirkar som används på tävling skiljer sig lite 

från dem som säljs i fiskebutiker. Pirkarna går 
ofta lite snabbare i vattnet. Det finns flera duk-
tiga tävlare som gör pirkar själva i liten skala 
och säljer ute på tävlingar. Numer går flera 
av tävlingspirkarna även att köpa via nätet. 
Vanligast är att använda vertikalpirk, men en 
balanspirk kan undantagsvis vara bra om det 
vankas större aborre.

Ispimplandet efter abborre är i full gång. Är du redan en frälst 
pimplare, men vill ta ditt intresse ett steg längre? Börja tävla! Thomas 
Larsson, en av Sveriges bästa abborrpimplare delar med sig av den 
list och taktik som krävs för att bli framgångsrik.
TEXT: JOHAN SJÖHOLM  FOTO: JENNY LUNDBERG

Så blir du

FRÅGA DIG FRAM, SNEGLA  
PÅ KONKURRENTER

 När du väl kommer ut på tävling finns det en del ny-
börjarknep att ta till. För det första: var inte rädd för att 
fråga dig fram. Förklara att du är en färsking och fråga 
arrangörerna var abborren brukar stå. Snegla lite på hur 
mer erfarna pimplare beter sig. Så länge du är ny är det få 
som misstycker om du ställer frågor och tar lite rygg på 
konkurrenterna. När du får mer erfarenhet och hamnar 
på större tävlingar förväntas du ha en mer egen taktik. 
Thomas Larsson är numer på en nivå där han ibland byter 
kläder för att förvilla motståndarna om vilket håll han gått 
för att leta fisk.

 www.kajpirken.blogspot.se
 www.mankanpirken.se

HÄR KAN DU BESTÄLLA BRA 
PIMPELGREJER FÖR TÄVLING
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24/1 Ottnaren,  
 Gästrikland. 
 Arr: Torsåkers AFK.
25/1  Kyrksjön,  
 Hälsingland.  
 Arr: FK Hugget.
31/1  Grumsfjorden,  
 Värmland.  
 Arr: SFK Trekroken.
31/1  Tavelsjön,  
 Västerbotten.  
 Arr: PK Nordic.
1/2  Hornsjön, Södra  
 Älvsborg.  
 Arr: Horred.
1/2  Kyrkviken,  
 Värmland.  
 Arr: Jössefiskarna.
7/2  Runn, Dalarna.  
 Arr: Borlänge SFK/ 
 Falubygdens SFK  
 Ottnaren. (SM)
8/2  Alvasjön,  
 Skaraborg.  
 Arr: Tärnan/ 
 Tidaholms SFK.
14/2  Hjälmaren, 
 Västmanland.  
 Arr: Sturefiskarna.
22/2  Ränken, 
 Värmland. 
 Arr: Breviks SK.
28/2  Örlen, Skaraborg.  
 Arr: Tibro SFK.
8/3  Viken, Skaraborg.  
 Arr: Tibro SFK

 Mer information om 
tävlingar hittar du på 
www.pimpelsport.se

NÅGRA PIMPEL-
TÄVLINGAR ATT 
HÅLLA KOLL  
PÅ I VINTER

SE TILL ATT VARA  
I HYFSAD FYSISK FORM 

 Att med all utrustning gå runt på isen 
och borra kräver en smula kondition. Att 
vara vältränad kan ge dig en viss fördel. 
Men se upp så att du inte litar för mycket 
till fysiken. Ibland ger det mer att bara 
gå en kort sträcka. Använd skallen och 
erfarenheten.

VEVA DISKRET
 Hittar du ett hål med jättemycket fisk, sitt inte och veva som 

besatt och vifta med armarna. Var diskret och smyg lite för 
konkurrenterna.

BORRA, BORRA, 
BORRA

 Att tävlingspimpla går ut på 
att du letar upp abborren,  
abborren letar inte upp dig. 
Thomas Larsson ger sällan ett 
nyborrat hål mer än 20 sek-
under. Har det inte nappat då 
borrar han ett nytt en bit där- 

ifrån. Hur långt han går beror 
på sikten i sjön. I dålig sikt 

går han inte längre än 5–10 
meter. I klarvattensjöar 
går han kanske 20–30 
meter. På en fyratimmars- 
tävling kommer Thomas  

i regel upp i 100–150 hål.

FLER TIPS OM  TÄVLINGSPIMPLING  HITTAR DU PÅ
Thomas Larssons fiskeblogg

www.rosamossan. 
blogspot.com

1. Mankan-pirken 37U. En av de pirkar jag vunnit mest 
tävlingar med. 
2. En balanspirk för grov fisk.  
3. Mina egna limkrokar. Dem kan jag inte vara utan.

GREJER SOM THOMAS LARSSON 
ALLTID HAR MED PÅ TÄVLING3



Efter jobbet

SAGT  
& HÖRT

”Jag minns att 
jag läste om 
band som behöv-
de åka ut i natu-
ren för att skriva 
tillsammans. För 
mig kommer det 
naturligt. Jag kan 
skriva eller spela 
gitarr mitt i nat-
ten eller när som; 
det bara kommer 
till mig.” 

MARDUKS  
MORGAN STEIN-

MEYER HÅKANS-
SON TILL BLAB-

BERMOUTH.NET

”Jag vill att över 
30 000 fans 
kommer och ser 
mig vinna. Efter 
det tänker jag 
vinna titeln. Min 
resa tillbaka till 
toppen börjar 
nu.”

ALEXANDER  
”THE MAULER” 

GUSTAFSSON  
I ETT UTTA-

LANDE INFÖR 
MATCHEN. 

24 januari 
blir det en 
stor  UFC- 
gal a på  

Tele 2 Arena  
i Stockholm.   
Alexander  
”The Mauler” 
Gustafsson 
möter Anthony 
Johnson.

Lars Hoberg är noga med att maskinerna ska vara skalenliga.

Bygger maskiner  
– av pizzakartonger
När började du bygga dina modeller?

– Jag vet inte exakt ålder, men det 
var innan jag började prata. Vi hade 
inte råd med leksaker så jag började 
göra egna. Nu har jag byggt i över 60 
år.
Hur väljer du vad du vill bygga?

– Jag har träffat på många maskiner 
genom livet som jag känt att jag vill 
bygga. De kan ha passerat på en gata 
eller stått på ett bygge. Sedan har jag 
tagit reda på fakta innan jag byggt 
själva modellen. Jag är noga med att 
de blir exakt i skala. Vikten är också 
skalenlig då varje 20 gram motsvarar 
1 ton.
Vilka material använder du?

– Grunden är ofta pizza- eller 
skokartong. Sedan använder jag allt 
möjligt. Kan vara ståltråd, små  
aluminiumrör, andra metallbitar och 
plast.

Hur lång tid tar det?
– Det beror på storleken. Men ofta 

tillverkar jag och målar alla delar för-
sta dagen. Sedan sätter jag ihop dem 
dagen därpå och kompletterar med 
hyttinredning, strålkastare, fönster och 
andra detaljer.
Vilken är din favoritmodell?

– Har väl ingen direkt, men världens 
största mobilkran – en Rosenkrantz 1 000- 
tonskran är rejäl. CENNETH NIKLASSON

MUSIK

MUSIK

TIPSRADEN

Marduk
FRONTSCHWEIN

Solity
SECOND WIND

MITT NAMN: Lars Hoberg.
MITT YRKE: Pensionär.
MIN ORT: Kyrkhult.
MIN GREJ: Har byggt 2 750 modeller 
av grävmaskiner, byggkranar med 
mera. Alla är skal- och viktenliga.

MIN GREJ

1. 2014 är slut. Vilken person googlade världen mest på i fjol?  
 1) Robin Williams. X) Edward Snowden. 2) Chris O’Neill.

6. I december blev den svenska kronan värd mer än den norska. Detta var 
första gången sedan år ...  1) 1990. X) 2000. 2) 2010.

2. Den franske fotbollsstjärnan Thierry Henry slutar. I vilken klubb spelade han 
under stor del av sin karriär?  1) Manchester United. X) Chelsea. 2) Arsenal.

7. På sina håll ligger isen tjock. Vilken av följande båtar är en svenk isbrytare? 
  1) Åsa. X) Oden. 2) Tor.

3. Ace Frehley kommer till Sverige för en spelning på Gröna Lund i sommar.  
I vilket band har han varit gitarrist?  1) Iron Maiden. X) Kiss. 2) Black Sabbath.

8. Nu är vi inne i den kallaste perioden på året. Vilket är det svenska köld- 
rekordet? 1) 49 grader. X) 52,6 grader. 2) 56 grader. 

4. Snö och kanske läge att plocka fram pulkan. Från vilket språk har vi lånat 
det ordet?  1) Norska. X) Finska. 2) Estniska.

9. I år är det inget skottår. Men när infaller nästa? 
  1)2016. X)2017. 2) 2018.

5.  ”Micke & Veronica” går på bio just nu. David Hellenius har huvudrollen men 
vem spelar hans tjej?  1) Izabella Scorupco. X) Renée Nyberg. 2) Mia Skäringer.

10. Är man född nu, i slutet av januari, vilket stjärntecken är man då? 
  1) Våg. X) Skorpion. 2) Vattuman.
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24 år och 13 album se- 
nare. Det är där svartmetallarna 
Marduk står nu. Sedan starten 1990 
har de fått se sin genre gå från obskyr 
underground till att hyllas av stor-
stadspressens recensenter, inte sällan 
boende i den rikskända Stockholms-
stadsdelen Södermalm.

Hur har det påverkat dem? Inte ett 
skit. Under 53 minuter manglar de 
sig igenom 11 spår som om apokalyp-
sens fyra ryttare redan stod i farstun. 
(Förmodligen vilt headbangande.) 
Med den här plattan visar Marduk helt 
enkelt att svartast är äldst. En trevlig 
start på kaosets år 2015.

Bästa spår: ”The blond beast”. 
 JOHAN SJÖHOLM

Ibland lyfter det liksom 
inte. Du har låtarna, du 
har attityden, egentli-
gen har du till och med refrängerna. 
Ändå står helheten där på marken 
och flaxar förtvivlat med nykläckta 
vingar. Inget händer.

Lite så är det med Solitys andra 
platta. Till viss del beror det på den 
lite smålökiga produktionen. Ibland 
låter det väl mycket demokassett 1999.  

Men det är inte bara det. Jag är 
inte den som kräver nyskapande av 
hårdrocksband som går i Skid Rows 
fotspår. Jag kräver bara att jag ska bli 
sugen på att gå och se dem live och 
få rocka lite en kväll. Det blir jag inte. 
Tyvärr. JOHAN SJÖHOLM

llarna

ä
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Lennart Sand, Gislaved, Kerstin Lanz, Genarp, 
Åke Johansson, Växjö, Per Cederström, Valbo, 
Berth Johansson, Alingsås, Yvonne Larsson, 
Bollnäs, Bertil Ström, Töre, Anita Hansson, 
Kristianstad, Martin Widén, Gränna, Hillevi 
Berglund, Gävle, Rune Ferm, Uddevalla, 
Bertil Abrahamsson, Göteborg, Åke Åsberg, 
Skattkärr, Reijo Kivistö, Västerås, Sven Olsson, 
Landskrona. U L K STRÅLA G N I S T R A 
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Dragning den 16 februari. 15 med rätt lösning
vinner var sin dubbeltriss lott. Sänd lösningen 
till Bildkryss 1, Byggnadsarbetaren, 
Box 196 15, 104 32 Stockholm.
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TIPS! När du börjar som lärling är det viktigt att 
skicka in ”Anmälan om lärlingsanställning” 

som finns på Byns hemsida. På så vis startar du din lärlingsbok 
och du och din handledare kan på ett lätt sätt följa din kun-
skapsutveckling under resan mot ditt yrkesbevis.

Berätta om ditt första 
lärlingsjobb och vad 
det betytt för dig?

Thomas Emet, 30 år,  
snickare, Bredared

– Mitt första 
lärlingsjobb var 
att handikapp-
anpassa ett 
gruppboende, vi 
jobbade med att 
bredda dörröppningar, ta bort 
trösklar och sådant. Jag var väl 
18–19 år. Jag tycker lärlingsjobb 
blir mycket vad man gör det till. 
Antingen så blir man formad 
av den man arbetar med eller så 
hittar man sitt eget sätt att jobba.

Lars Åhl, 48 år, NCC, 
armerare, Stockholm

– Jag gick yrkes-
skolan i Örebro 
och var lärling 
på Peab, tidigare 
BPA. Lärlings-
tiden är mycket 
viktigare än utbildningen anser 
jag. Det är när man kommer ut 
på jobb som man får lära sig 
verkligheten, men det är viktigt 
att någon verkligen tar sig tid att 
lära en yrket.

Philip Alemo, golvläggare, Malmö

– Jag tog studen-
ten en fredag 
och började som 
lärling måndagen 
därefter. Kommer  
ihåg att det var ett  
parkettjobb. Jag hade tur och fick 
gå vid sidan om en kollega, Tho- 

mas, som hade mycket erfarenhet.  
Det bästa han gjorde var att han 
lät mig testa själv så jag inte bara 
stod sidan om. Han lärde mig 
också sina knep och kom med 
tips, gav mig kött på benen. Man 
kan säga att han formade mig till 
den golvläggaren jag är i dag.

nr 1 redaktör: terese perman adress: byggnads, 106 32 stockholm 
e-post: terese.perman@byggnads.se tel: 073-411 98 87 www.byggnads.se

INBLICK information från ditt fackförbund

Autogiro Betalar du via autogiro måste pengar finnas på ditt konto senast den 23 januari.

A-kassan Ersättning från A-kassan betalas ut 22 och 29 januari samt 5 och 12 februari.

Följ oss på  sociala medier!Ni vet väl att Byggnads  Facebookgrupp har över 10 ooo medlemmar. Följ oss där och håll dig uppdaterad.

Elias Hägglund, 20 år, Sörmjöle söder om Umeå

– Jag gick utbildningen träarbe-
tare på Dragonskolan i Umeå. När 
jag gick ut skolan så kämpade  
jag för att få en lärlingsplats och  
till slut så fick jag napp på ett  
större företag som hette Selbergs  
Entreprenad, där jag sedan blev  
anställd. Tidigare hade jag haft  
några kortare ströjobb på mindre 

företag, men inget som lett till en 
anställning. Det känns väldigt 
tryggt och bra att arbeta på Sel- 
bergs och i Umeå som stad, för det  
byggs så det knakar och staden 
växer. Att arbeta på Selbergs är 
trevligt och roligt och kamrater-
na och ledningen har gjort så jag 
känner mig väldigt välkommen.
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Byggnads Norrbotten
Nygatan 3, 971 02 Luleå
Tfn 010-601 10 05
Fax 010-601 12 87  
norrbotten@byggnads.se 

Medlemskrets Övertorneå: Års-
möte sön den 25 jan kl 13.00. Plats: 
Folkets Hus. Välkommen!
Medlemskrets Kalix: Årsmöte sön 
den 25 jan kl 17.00. Plats: Gästis 
med mat. Välkommen!
Medlemskrets Luleå: Årsmöte 
ons den 28 jan kl 18.00, 2015. Plats: 
avdelningen i Luleå.

Medlemskrets Älvsbyn: Årsmöte 
fre den 23 jan kl 18.30. Plats: Tres-
corona. Vi bjuder på mat. Sedvan-
liga årsmötespunkter. Välkommen! 
Ordf. Leif Nordlund.
Medlemskrets Boden: Årsmöte 
tors den 29 jan kl 18.00. Plats: 
Byggnads’ expedition. Ombuds-
man Tord Rovio medverkar. Väl-
kommen! Ordförande Glenn Blom.
Medlemskrets Arjeplog/Arvid-
sjaur: Årsmöte fre den 23 jan kl 
18.00. Plats: Hotell Hornavan. Mid-
dag kl 19.00. Sedvanliga årsmötes-
punkter. Välkommen!

Byggnads Mälardalen
Portalgatan 32, 754 23 Uppsala
Tfn 010 601 10 04,  
018 19 45 01    
malardalen@byggnads.se  

Medlemskrets Enköping: Årsmöte 
tis den 27 jan 2015 kl 18.00. Plats: 
ABF Enköping.
Medlemskrets Hallstavik: Års-
möte mån den 26 jan 2015 kl 19.00. 
Plats: Folkets Hus Hallstavik.
Medlemskrets Norrtälje: Årsmöte 
tis den 27 jan 2015 kl 19.00. Plats: 
Folkets Hus i Norrtälje.

Medlemskrets Tierp: Årsmöte 
tors den 29 jan 2015 kl 19.00. Plats: 
Gästis i Tierp.
Medlemskrets Uppsala: Årsmöte 
tors den 22 jan 2015 kl 17.00. Plats: 
Byggnads Portalgatan 32.
Medlemskrets Fagersta-Norberg: 
Årsmöte tors den 29 jan 2015 kl 
18.00. Vi bjuder på mat efter mötet. 
Anmäl dig på nr 010-6011443. Plats: 
Engelbrekt Norberg.

Fortsättning på nästa sida

svenska byggnads arbetareförbundet, 106 32 stockholm
besöksadress: hagagatan 2, stockholm, tel: 08-728 48 00MÖTEN & SÅNT

Välkommen till Byggnads Nu!
Det är vi som är Byggnads Nu, Jan Jespersen, Jeanette Söderdahl, Peter Wensberg, Leif Holmgren, Mikael Fältskog och Peter Hellgren.

Vi tar emot dina frågor om ditt avtal, lön, medlemsförsäkringar, arbetsmiljö,  
anställningsvillkor och annat som rör ditt medlemsskap.

Du når oss på 010-60110 00 eller byggnadsnu@byggnads.se
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Vill du  annonsera  om möten och aktiviteter?  Mejla: asa.kemkes @byggnads.se

Medlemskrets Kolbäcksådalen: 
Årsmöte fre den 23 jan 2015 kl 
18.30. Plats: Brukshotellet Hallsta-
hammar.
Medlemskrets Västerås: Årsmöte 
tors den 29 jan 2015 kl 18.30. Plats: 
Byggfackens hus, Hemdalsvägen 1.
Medlemskrets Strängnäs: Års-
möte fre den 30 jan 2015 kl 18.30. 
Bowling och mat efter mötet. 
Anmälan senast 26 jan på nr 010-
6011443.
Rörklubben: Årsmöte tis den 27 
jan 2015 kl 17.00. Plats: Byggnads, 
Portalgatan 32.
Glasklubben: Årsmöte mån 26 
jan 2015 kl 17.00. Fika finns från kl 
16.30. Plats: Byggnads, Portalgatan 
32.

Byggnads Väst 
Olof Palmes Plats 1,  
413 04 Göteborg
Tfn 010 601 10 09,   
Fax 031-774 33  77   
vast@byggnads.se 
Medlemskrets Alingsås: Årsmöte 
tors den 29 jan kl 17.30. Kaffe o 
varm korv från kl 17.00. Plats: ABF, 
S Strömg. 15, Alingsås.
Medlemskrets Bengtsfors/Ed: 
Årsmöte tors den 22 jan kl 16.30. 
Restaurang Tjuren, Ed.
Medlemskrets Hylte: Årsmöte fre 
den 23 jan kl 18.30. Plats: Gestis 
Torup. Anmälan tel 070-912 49 03.
Medlemskrets Lidköping: Års-
möte tors den 22 jan kl 18.30. Plats: 
Läktarsalen Lidköpings Folkets 
Hus.
Medlemskrets Stenungsund: Års-
möte mån den 26 jan kl 17.30. Fika 
från 16.30. Plats: Stenungsunds 
kommunhus. 
Medlemskrets Tranemo: Årsmöte 
tors den 22 jan kl 17.30. Plats: Fokus 
Limmared.
Medlemskrets Trollhättan: Års-
möte tors den 22 jan kl 18.00. Plats: 
Swedenborg, Trollhättan.
Medlemskrets Uddevalla: Års-
möte tors den 22 jan kl 18.30. Plats: 
Lotcen, Kungsgatan 30, Trollhät-
tan.
Medlemskrets Varberg: Årsmöte 

tors den 29 jan kl 18.30. Plats: Fol-
kets Hus, Varberg.
Medlemskrets Vänersborg: 
Årsmöte tis 27 jan kl 18.30. Plats: 
Nygatan, Vänersborg.
Medlemskrets Åmål/Mellerud: 
Årsmöte tors den 29 jan kl 18.30. 
Plats: ABF-lokalen, Åmål. 

Byggnads Skåne
Scheelegatan 27, 
212 28 Malmö
Tfn 010 601 10 06
Fax 040-97 46 30   
skane@byggnads.se 
Medlemskrets Skälderviken: Års-
möte mån den 26 jan kl 18.30, 2015. 
Plats: Folkets Hus, Ängelholm. Det 
kommer att bjudas på kaffe och 
macka. Riksdagsledamot Per-Arne 
Håkansson är kvällens talare och 
dagordningen består av sedvanliga 
årsmötespunkter.
Medlemskrets Snapphanarna: 
Årsmöte tors den 29 jan kl 19.00, 
2015. Plats: Fackens Hus, Häss-
leholm. Det kommer att bjudas 
på mat och sedvanlig årsmötes-
dagordning. Anmälan till Tommy 
0738-54 90 33 senast den 26 januari.
Medlemskrets Helsingborg: 
Årsmöte tors den 22 jan kl 18.30, 
2015. Plats: Byggnads Skånes 
lokaler, Helsingborg. Det kommer 
att bjudas på mat och sedvanlig 
årsmötesdagordning. Anmälan till 
Rose-Marie Persson 010-601 13 53 
senast den 19 januari.
Medlemskrets Mitt i Skåne: Års-
möte tors den 29 jan kl 17.30, 2015. 
Plats: Folkets hus i Hörby. Vi kom-
mer att bjuda på mat. Föranmälan 
till Håkan 0733-33 94 30 senast den 
27 januari.
Medlemskrets SvaLan: Årsmöte 
lör den 7 februari kl 14.00, 2015. 
Efter mötet bjuds det på pizza och 
fotboll. Plats: Folkets Hus, Druf-
van, Landskrona. Anmälan till 
Jonas Karlsson 0735- 65 51 31 eller 
snickarkarlsson@gmail.com 
Medlemskrets Söderåsen: 
Årsmöte mån den 19 jan kl 18.30, 
2015. Plats: Blå vinkeln, Bjuv. Det 
kommer att bjudas på mat och 

sedvanlig årsmötesdagordning. 
Anmälan till Rose-Marie Persson 
010-601 13 53.
Medlemskrets Malmö: Årsmöte 
tis den 20 jan kl 16.30, 2015. Plats: 
Annexet, Scheelegatan 27, Malmö. 
Vi bjuder på mat.
Medlemskrets Lundabygden: Års-
möte ons den 28 jan kl 18.00, 2015. 
Plats: Medeltidssalen, Folkets hus, 
Lund. Det kommer att bjudas på 
mat. Ingen anmälan behövs.
Medlemskrets Söderslätt: Års-
möte tis den 27 jan kl 18.00, 2015. 
Plats: LO:s lokal, Strandgatan 
22, Trelleborg. Det kommer att 
serveras mat och dagordningen är 
sedvanlig årsmötesdagordning. 
Anmälan till Åke Jönsson 0702-36 
03 93 senast den 23 januari.
Medlemskrets Sydkusten: Års-
möte tors den 29 jan kl 17.30, 2015. 
Plats: Arbetarkommunens lokal, 
Surbrunnsvägen 24, Ystad. För mat 
anmäl dig till Magnus Arling 0705-
80 94 96 senast den 22 januari.
Medlemskrets Österlen: Årsmöte 
ons den 28 jan kl 17.15, 2015. Plats: 
Folkets Park, Tomelilla. Dagord-
ningen består av sedvanliga års-
mötespunkter och mat kommer att 
serveras. Anmälan till Rose-Marie 
Persson 010-601 13 53 senast den 23 
januari.
Medlemskrets ett två fyra: Års-
möte tis den 27 jan kl 16.30, 2015. 
Plats: Annexet, Scheelegatan 27, 
Malmö. Vi bjuder på mat. Anmälan 
till Rose-Marie Persson 010-601 13 
53 senast 23 januari.
Byggfackens S-klubb Malmö: Års-
möte tis den 17 februari kl 18.30. 
Plats: Byggnads Skånes lokaler, 
Malmö. Gäst till årsmötet är Katrin 
Stjernfeldt Jammeh, finanskom-
munalråd i Malmö. Därefter 
sedvanliga årsmötesförhand-
lingar. Vi bjuder på kaffe och kaka. 
Vänligen anmäl ditt deltagande 
senast fredagen 13 februari till 
Lotta Ziegenfeldt tel: 010-601 13 78 
eller till Bengt-Göran Svensson tel 
010-601 13 72.
Pensionärsklubben: Årsmöte tis 
den 20 jan 2015, kl 14.00. Plats: 

Malmö Folkets Hus, sal 2. Kaffe o. 
kaka serveras. Ta gärna med res-
pektive. Välkomna! Om ni önskar 
ytterligare information kontakta 
Nils-Thure Svensson 076-814 87 05.

Byggnads  
Småland-Blekinge
Rådjursvägen 1, 
352 45 Växjö
Tfn 010-601 10 07   
smaland-blekinge@byggnads.se 
Medlemskrets Emmaboda: Års-
möte tors den 29 jan kl 19.00, 2015. 
Plats: Emmaboda Folkets Hus. 
Medlemskrets Mönsterås och 
Högsby: Årsmöte tis den 27 jan 
kl 18.30, 2015. Plats: Byggnads’ 
möteslokal IOGT-NTO lokalen 
Mönsterås.
Medlemskrets Hultsfred: Årsmöte 
mån 26 jan kl 18.30, 2015. Plats: 
ABF:s lokal i Valhall i Hultsfred.
Medlemskrets Karlskrona: Års-
möte tors den 29 jan kl 18.30. Plats: 
Karlskrona Folkets Hus.
Medlemskrets Ronneby: Årsmöte 
tors den 5 febr kl 18.00. Plats: ABF 
Ronneby.
Medlemskrets Västra Blekinge: 
Årsmöte tors den 29 jan kl 18.00. 
Plats: Sölvesborgs Folkets Hus.
Medlemskrets Alvesta: Årsmöte 
mån den 26 jan kl 19.00. Plats: 
Alvesta Folkets Hus.
Medlemskrets Ljungby: Års-
möte tors den 29 jan kl 18.00. Plats: 
Matmagasinet, Föreningsgatan 8 
A Ljungby
Medlemskrets Växjö/Åseda: Års-
möte tis den 27 jan kl 17.00. Plats: 
Quality Hotel Växjö.
Medlemskrets Tingsryd/Lessebo: 
Familjedag lör den 14 febr kl 10.30 
på badpalatset Kaskad – Fika. An-
mälan till Gunnar 070-589 01 13. 

Fortsättning, Möten & Sånt



All form av terrordåd och brott mot de grund- 
läggande friheterna ska fördömas. Det ohyggliga 
dåd som inträffade på en tidningsredaktion  

i Paris under början av året är fruktansvärt. Det  
är ett brott mot yttrandefriheten och mot mänsk-
ligheten.

SISTA ORDET

JOHANS TACKLING!

ÅRET FÖR VÅRA FRÅGOR
VID DEN HÄR TIDEN för precis ett år 
sedan inleddes slutfasen på en utdragen 
avtalsrörelse. Årets första veckor och 
månader kom att handla om kampen för 
ett huvudentreprenörsansvar. En kamp 
vi vägrade att förlora.

I mitten på februari 2014 skulle ar-
betsgruppen vara klar och presentera ett 
förslag på hur ett huvudentreprenörsan-
svar skulle se ut. När tiden runnit ut hade 
vi fortfarande inte fått vad vi frågat efter 
och kampen fortsatte. Vid förhandlings-
bordet, på arbetsplatserna och i media.

Arbetsgivarna, Sveriges Byggindustri-
er, fortsatte hårdnackat att hävda att de 
kontrollfunktioner vi redan har räckte. 
Ett huvudentreprenörsansvar var rätts-
vidrigt, onödigt och omöjligt, enligt dem.

Byggnads fortsatte lugnt att förklara 
varför ett huvudentreprenörsansvar 
behövs. Att det handlar om att utveckla 
våra kollektivavtal och anpassa det till 
dagens utmaningar. Vi tog ansvar för 
den svenska modellen.

 
VERKLIGHETEN LÄT TALA för sig 
själv. Media rapporterade om dödsolyck-
or och skandaler. Vi lät också göra en 
Sifo-undersökning som visade att huvud-
entreprenörsansvaret hade ett förkros-
sande stort stöd bland svenska folket. 
Och bland en majoritet av byggföretagen.

Det började bli tydligt för allt fler, även  
folk utanför byggbranschen, att det behöv-
des ett verktyg som på allvar kan skapa 
ordning och reda på våra arbetsplatser.

Arbetsgivarna började bli nervösa. 
Så nervösa att Svensk Näringsliv klev in 
och tog till storsläggan. I debattartiklar, 
intervjuer och aggressiva reklamkam-
panjer försökte de smutskasta Byggnads. 
De påstod att vi bråkade för bråkandets 
skull. De kallade oss protektionister, 
rasister och strejkivrare.

 
UNDER HELA RESAN kände vi ett 
starkt stöd från er medlemmar. Ni vitt-
nade gång på gång om hur det fungerar 
på byggena. Ni krävde ordning och reda. 
Ni stod bakom de krav vi kämpade för 
vid förhandlingsbordet. Ni bekräftade 
vår bild i media. Ni gjorde det möjligt. 
Det är därför vi nu har ett huvudentre-
prenörsansvar inskrivet i våra avtal. 2015 
träder det i kraft och börjar tillämpas.

Året vi just lämnat bakom oss innebar 
också en valrörelse. I september hölls 
valet och vi fick en ny regering. En reger-
ing som lovat oss byggnadsarbetare stora 
förändringar. De har fått upp ögonen 
för vårt huvudentreprenörsansvar och 
förstått vad vi vill åstadkomma. Huvud-
entreprenörsansvaret lyfts fram som lös-
ningen för många branscher. Lavallagen 
ska rivas upp. Satsningar på arbetsmiljön 

är planerade, en nollvision för dödso-
lyckor i arbetslivet finns uttalad. Vi har 
en regering som ser behovet av att bygga 
bostäder och energieffektivisera även om 
man kunde önska ännu mer. Strax innan 
jul fick vi beskedet att regeringen vill 
förhindra dumpning av löner och villkor 
genom att ställa krav på svenska kol-
lektivavtal vid offentliga upphandlingar. 
Våra frågor ligger på bordet.

 
DECEMBERÖVERENSKOMMELSEN 
gjorde det möjligt för regeringen att fort-
sätta regera. Det innebär att våra frågor 
inte längre får hamna i skuggan i det 
politiska inferno som rådde före nyåret. 
Jag lovar er, vi kommer 
att hålla ögonen på 
dem. Vi har väntat 
länge på krafttag för 
ordning och reda på 
arbetsmarknaden 
och krafttag för bättre 
arbetsmiljö och mot 
dödsolyckor på 
arbetsplatserna. 
Nytt år innebär 
nya chanser till 
att göra bättre. 

 

”Verkligheten lät tala  
för sig själv. Media  
rapporterade om döds-
olyckor och skandaler.”

förbundsordförande

 010-601 10 68
 070-306 65 40
 johan.lindholm 

@byggnads.se
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Posttidning B
Postens returadress
Byggnadsarbetaren,  
Box 519, 101 30 Stockholm

Adressändring för 
medlem i Byggnads
Kontakta förbundets  
regionkontor

Övriga adressändringar
Evry kundtjänst
171 79 Solna
Tel: 010-588 93 73
E-post: prenumeration@
evry.com

Följ @byggredaktoren  
på Twitter!

Få bättre koll  
på byggbranschen


