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Med tanken att en-
gagera byggher-
rar, arbetstagare 
och entreprenö-
rer har Sveriges 

Byggindustrier, (BI) dragit igång 
satsningen En säker arbetsplats. 
Syftet med satsningen är att 
sänka olycksstatistiken på bygg-
arbetsplatserna. I Sverige genom-
fördes 2008-2011 en undersök-
ning av Arbetsmiljöverket som 
visade att det i genomsnitt sker 
en dödsolycka i månaden. Under 
treårsperioden var det mer än 
6000 personer som drabbades av 
en olycka som krävde mer än 14 
dagars sjukfrånvaro. 

Sedan maj i år är Charlotta 
Gottschalk Dieden anställd som 
ansvarig för En säker arbetsplats. 
Hon har tidigare varit anställd 
vid Arbetsmiljöverket och har 
stor insikt i var utmaningarna i 
branschen finns. 

– Vi vill förändra attityder, höja 
medvetenheten om säkerhetsfrå-
gorna och hitta en miniminivå för 
vilka säkerhetskunskaper arbets-
tagarna på arbetsplatsen bör ha. 
En viktig väg dit är utbildning. Vi 
vill utfärda basutbildningar och 
ge ”körkort” till de som gått kur-

serna, säger Charlotta Gottschalk 
Dieden på BI. 

Även om många företag inom 
BI redan i dag arbetar mycket 
med arbetsmiljöfrågorna och 
även arbetsmiljöcertifierar sin 
verksamhet finns det mycket ar-
bete kvar att göra.  Det handlar 
om att säkerställa hela arbetet 
på arbetsplatsen, med alla in-
blandade entreprenörer. Från att 
arkitekt börjar skissa till att hy-
resgästerna flyttar in i en färdig 
byggnad.

– Det är ofta väldigt många 
underentreprenörer. Det handlar 
om att alltid göra det som är sä-
kert trots tidspress och till exem-
pel språkförbistringar. Och här 
har alla ett ansvar. Givetvis finns 
det en nollvision om vi tittar på 
olyckor som sker på grund av 
säkerhetsbrister, säger Charlotta 
Gottschalk Dieden.

 
Tack vare föreTagens tidi-
gare arbetsmiljöarbete blir en av 
uppgifterna att samla ihop den 
kunskap som finns och göra den 
tillgänglig för hela branschen. 
Där är till exempel den interakti-
va utbildningen som nämns ovan 

en av de saker som diskuterats 
och kan vara alla till gagn.   

en annan vikTig uppgifT 
framöver är att få branschens 
samtliga aktörer att ställa sig 
bakom projektet och att det får 
en bred förankring. Och möjlig-
heterna till det är stora. Förutom 
att arbetsplatserna blir säkrare 
finns det fler positiva fördelar 
för företagen som arbetar aktivt 
med arbetsmiljön. Det är lättare 
att knyta till sig personal när fö-
retag arbetar med säkerhet och 
dessutom kan visa att deras per-
sonal mår bra och är friska. 

Innehållet i denna bilaga har tagits fram i
samarbete mellan BBIS och Insert Media.

Produktion: Insert Media
Content Manager: Insert Media
Form: UNiT
Tryck: Pressgrannar
Omslagsfoto: Rikkard Häggbom

För information om kundtidningar kontakta: 
Patric Salmonsson, projektledare
018-478 10 73

patric.salmonsson@insert-media.se
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En säker
arbetsplats

Sveriges Byggindustrier gör satsningen En säker arbetsplats vars syfte är att minska olyckorna på arbetsplatserna. 

Bengt Westman och Anders Ragnarsson

Sveriges Byggindustrier Uppsala

Byggnads Mälardalen

Bra kan bli bättre
Ingen ska behöva råka ut för allvarliga olyckor 
eller dö på våra arbetsplatser. Det är helt oac-
ceptabelt när det händer och varje olycka är en 
olycka för mycket. 

Vi i byggbranschen har arbetat aktivt med 
att förbättra arbetsmiljön under många år. Men 
det räcker inte. Vi kommer inte att ge oss förrän 
vi har uppnått vår nollvision. Arbetsgivar- och 
fackförbund delar detta mål, även om vi ibland 
har olika syn på hur det ska uppnås, och vi job-
bar gemensamt med frågan. 

Lagstiftningen är tydlig och får inte slarvas 
med. Företagsledningarna måste signalera att 
säkerheten är lika viktig som att arbetet utförs 
professionellt. Och medarbetarna måste följa de 
instruktioner som finns och inte tumma på sä-
kerheten.  Vi måste satsa mer på utbildningar 
och information och det är också viktigt att jobba 
med attityderna. Vi motarbetar oseriös verksam-

het. Fifflar 
man med 
skatter och 
kvalitet gör 
man säkert 
detsamma 
med säker-
heten för 
sina med-
arbetare.  

Frågan är även viktig för den som är privat-
kund och beställare av ett byggarbete. Som be-
ställare – byggherre – är man ansvarig för att en 
arbetsmiljöplan upprättas. Planen ska bland an-
nat innehålla en riskinventering av alla de olika 
riskmoment som bygget innebär. Riskerna ser 
olika ut beroende på vilken typ av byggnation 
det rör sig om. Exempel på saker att ta tänka på 
i planen kan vara – fallrisk, rasrisk, kemikalier 
och hälsofarliga material så som asbest, tunga 
lyft och mycket mycket annat. Arbetsmiljöpla-
nen ska också innehålla regler för arbetsplatsen 
och beskrivning på hur arbetsmiljöarbetet ska 
organiseras. Med andra ord vilar ett stort ansvar 
på beställaren av bygget!

Att vara byggnadsarbetare är att ha ett fritt 
och spännande jobb med stora utvecklingsmöj-
ligheter. Trivseln i branschen är hög. Men ingen 
ska behöva vara orolig för att skadas på jobbet!

ingen ska 
Behöva 
vara oro-
lig för att 
skadas på 
joBBet!

I genomsnitt dör en byggarbetare
i månaden i Sverige. En siffra så hög 
att branschen, initierat av Sveriges
Byggindustrier, nu gör satsningen
”En säker arbetsplats”.  

Charlotta Gottschalk Dieden
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Vardagar 09-18  •  Lördagar 10-15  •  Söndagar 11-15
Fyrisborgsgatan 2  •  Uppsala  •  018-16 06 00  •  www.sallen.se
Alla erbjudanden gäller t.o.m 17/6 2012 om inget annat anges och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

”Välkommen in och låt dig inspireras!
Vi har plockat ut flera bra erbjudanden ur vårt sortiment som passar
utmärkt både hemma och i fritidshuset - Välkommen till Sallén i Uppsala!”

Och du... Kom ihåg att vi har söndagsöppet kl 11-15!

Henrik Karlsson
Butikschef

LuftKONDItIONERING
Acson Split 3,0kW

MIKROvåGSuGN
MM720CtL
Vit. Nettovolym: 
20 liter. Maxeffekt: 
700W.

499:-

8995:-
SommarSvalka!!!

tvättMASKIN ft352
Endast 45cm djup!
Kapacitet: 5 kg.
1200 varv/min

2995:-
EndaSt 45cm djup!

exkl installation.

Nytt kök till helgen!
Gillar du våra kök kommer du att älska resten.
Våra populäraste modeller går nämligen att få med väldigt 
kort leveranstid. Och inte är det krångligt heller. Prata 
med någon av våra kökssäljare så hjälper de dig att 
snabbt och enkelt rita upp ett drömkök. Om du skyndar 
dig kan du ha det på plats redan till helgen.

Läs mer om Hagaköket på www.hagakoket.se

Fråga oss!
Vi installerar både

kyl- & värme-
anläggningar.

Portabelt kylaggregat
KCC 21EB
Ingen installation krävs, 
kyleffekt 2.1kW

2995:-
SommarSvalka!!!

KOLSyREMASKIN
JEt PREMIuM
Inkl 1st kolsyrepatron, 1st 
PET-flaska samt 4st för-
packningar med smaksätt-
ningen Premium Cola.

695:-
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018-10 95 00
Palmbladsgatan 6, Uppsala        www.illerbrandsgolv.se

Golvslipning   Golvläggning
Försäljning av golv  

Mattläggning   Våtrum

Rot-
avdrag

Vi utför de flesta plåtarbeten
	 Takbeläggning	av	dubbelfalsad	bandplåt
	 TRP-tak,	uppstolpning	av	tak
	 Fönsterbleck
	 Vattenavrinning
	Renovering	av	äldre	byggnaders	tak

Bäcklösavägen	1-3,	Uppsala		018-10	55	30

www.platkompaniet.se

 - allt under samma tak
Bad & kök

Bygglovsritningar
Tak & fasad

Hus- &
lägenhetsrenoveringar

Totalentreprenad

Kontakta oss för offert!

018-500 702
www.effectuppsala.se

Vi kan hjälpa dig med:
• Olika sorters takomläggningar
• Panelarbeten, snickerier
• Putsfasader
• Renoveringar, ombyggnationer

Liesma AB. 070-023 36 37. liesma@live.se

FÖRNYA DITT HUS!

PAPPTAK • TEGELTAK • TAKSÄKERHET

tatskikt@hotmail.com
0292 - 301 61 • 0708 - 12 66 67

Tel: 018-22 72 52Hantverks-
hjälpen

Nästa nummer av Proffsbyggarna utkommer den 15 november

Ring 018–13 28 00 och boka!
www.hyrlund.se

Golv-
slip! 

eller låt oss göra jobbet!© 

Bona®  lack och olja
Kulturhantverkarnas golvolja

Hy
r

Fålhagsleden 57, Uppsala
018-16 92 70

www.wikmansel.se

070-553 78 05 • uppsala.com/fonstersystem

Fönsterrenovering!
◆   Målning	
◆  Glasning
◆  Kittning	
◆  Tätlister

Energiglasning
Du	behöver	inte	byta	fönster.	

Vi	gör	om	dina	gamla	
2-glasfönster	till	3	glas.

070 - 388 05 80
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ROT-avdRageT äR den skattereduk-
tion som ges till dig som äger en bostad 
och utför arbetet på den. Ordet ”ROT” 
står för reparation, underhåll, ombygg-
nad och tillbyggnad. Vid ombyggnad 

eller renovering har man rätt att dra av 
en del av arbetskostnaden upp till 50 
000 kronor per person och år, förutsatt 
att inkomstgränsen uppnås.

Syftet med ROT-avdraget är att om-
vandla svarta jobb i byggsektorn till vita. 
Enligt en rapport från Byggbranschen i 
samverkan (BBIS) och Företagarna har 
avdraget gett uppemot 25 000 nya vita 
jobb. Uppgifter från opinionsinstitutet 
Demoskop visar att den positiva atti-
tyden till att köpa svarta tjänster har 
minskat med 15 procent i och med 
ROT-avdraget, vilket är väldigt positivt 
för både statskassan och byggsektorn 
som därmed fått en sundare konkur-
renssituation. Nya företag har skapats 
och befintliga har kunnat växa. BBIS un-
dersökning visar att nästan var tredje 
företag har nyanställt eller sluppit säga 
upp personal. 

– Bara tre procent av företagen upp-
ger i dag att det är vanligt 
eller mycket vanligt att 
kunder frågar om att 

få arbetet utfört 
utan kvitto. Innan ROT-avdraget 
infördes var nivån 45 procent. 

Den sunda konkurrensen i bran-
schen ökar när hushållens attityd 

förändras, säger Gisela Högberg, projekt-
ledare Byggbranschen i samverkan.

Om företag tidigare har tyckt att faktu-
ramodellen varit krånglig fungerar det 
nu bra och utbetalningarna från Skat-
teverket går snabbt och smidigt. 

Tittar man på vad de företagare som 
finns i Uppsala län har svarat i BBIS 
undersökning anser de allra flesta (96 
procent) att ROT-avdraget har bidragit 
till att minska svartarbetet i byggbran-
schen. En jämförelse av investeringarna 
före och efter ROT-avdragets införande 
visar att skillnaderna i länet är enor-
ma och att införandet av ROT har varit 
framgångsrikt. Det har inte bara varit 
positivt för byggsektorn utan även en 
vinst för samhällsekonomin.

ROT-
avdraget

För tre år sedan skapa-
des ROT-avdraget. Det 
har gett närmare
25 000 nya vita jobb 
och bidragit till en
positiv förändring i 
samhället. 

SkaTTeveRkeTS gRupp, förebyggande 
ekos/previsions roll är att  ta fram 
uppgifter på byggbolagen och deras 
underentreprenörer. Skatteverket läm-
nar uppgifter till upphandlarna om att 
organisationsnummer och firmanamn 
stämmer, vilken typ av skatt som be-
talas, att företaget är moms- och ar-
betsgivarregistrerat, redovisar tidigare 
arbetsgivaravgifter och ger besked om  
eventuella  skatteskulder. 

– Vi är inte ute efter att ta jobb från 
företag och företagare som gjort ensta-
ka fel, vi är ute efter att stävja organise-
rat svartarbete, säger Thomas Larsson, 
skatteinformatör på Skatteverket, före-
byggande eko. 

Vid offentliga upphandlingar har det 
varit svårt för beställarna att ha koll 
på hela entreprenörsledet. Det har även 
varit svårt för huvudleverantör att veta 
om underentreprenörer arbetar på ett 
lagligt sätt. Genom skatteverkets sats-
ning som startade 2002 har det bli-
vit svårare för företagen att få delta i 

byggprojekt om man fuskar. Beställarna 
följer också upp de anlitade företagen 
månadsvis.  Det enklaste och viktigas-
te budskapet är: finns det arbetskraft 
måste det finnas arbetsgivaravgifter

– En av posterna vi tittar på är redo-

visning av tidigare arbetsgivaravgifter. 
Om ett företag gör arbete som kräver 
fem personers arbete men bara betalar 
arbetsgivaravgifter för en person  blir 
detta en uppgift som företaget måste 
förklara för sin beställare, säger Susan-
ne Howard, skatteinformatör på Skat-
teverket förebyggande eko. 

Susanne, Thomas och Ewa Nester i Skat-
teverkets grupp hjälper också 
beställarna med att granska företagen 

genom att berätta om vikten av att titta 
på  styrelsen, företagssäte och 
firmatecknare för att fånga upp olika 
varningsignaler.  

– Vi lär ut vilka uppgifter som kan in-
dikera risk för svart arbetskraft och var 
man hittar uppgifterna så att beställare 
och byggbolag själva kan välja bort så-
dana företag säger, Susanne Howard. 
Under åren har gruppen hunnit med 
en rad andra viktiga saker. Bland annat 
har de tillsammans med en ren bygg-
bransch varit ute och pratat med lärare  
på byggskolor för att få dem att förstå 
vikten av att inte jobba svart. 
   Totalt finns i  Mälardalsregionen  just 
nu 38 pågående projekt som omsätter 
över 100 miljoner kronor styck där 
förebyggande eko varit med. 

– Vår viktigaste uppgift är att med-
verka till att det är  företag som sköter 
sig som får uppdragen och göra så att 
de kan konkurrera på samma villkor. 
Det blir en säkerhet för beställarna 
också, säger Thomas Larsson. 

Skatteverket 
gynnar den fria 
konkurrensen

För att gynna seriösa företag och ge konkurrens på lika 
villkor har Skatteverket sedan 2003 i en särskild grupp 

arbetat med att förebygga fusk och medverka till att 
fler uppgifter tas fram och följs upp löpande vid offentliga 
upphandlingar av byggprojekt. 

företag som 
sköter sig 
ska få upp-
dragen.

Susanne Howard och Thomas Larsson på Skatteverket hjälper beställare att titta på de byggbolag som konkurrerar i upphandlingarna.
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Inom ett flertal branscher är 
yrkesbevis och andra kompetensbevis 
ett bevis på att kunder anlitar och 
arbetsgivare anställer en utbildad 
yrkesman eller yrkeskvinna med goda 
yrkeskunskaper. Inom byggindustrin 
kan man bli anställd utan yrkesbevis, 
men då tjänar man aldrig mer än 88 
procent av vad de som har yrkesbevis 
gör. 

– Yrkesbeviset är en del av kollektiv-
avtalet, överenskommelsen mellan par-
terna i byggbranschen: Byggnads och 
Sveriges Byggindustrier, SEKO (fackför-
bundet för service och kommunikation) 
och ME (Maskinentreprenörerna), säger 
Claes Wallin, utbildningshandläggare hos 
Sveriges Byggindustrier och i Byggnads-
industrins yrkesnämnd (BYN) Uppland, 
den instansen som utfärdar yrkesbevis.

olika vägar till yrkesbevis
Det finns olika vägar till yrkesbevis 
i byggbranschen. Antingen går man 
gymnasieskolans byggprogram eller 
fordonsprogram, eller Byggnadsindu-
strins yrkesnämnds fackteoretiska dis-
tansutbildning. Man kan också gå en 
utbildning hos en av BYN godkänd ut-
bildningsgivare, exempelvis en vuxen-
utbildning eller arbetsmarknadsutbild-
ning. Den fjärde vägen att få yrkesbevis 
är att jobba minst 10 000 timmar som 
övrig bygg i ett företag med kollektivav-
tal och med intyg om detta, finns möj-
lighet att genomföra ett kompetensprov 
där man vid godkänt resultat erhåller 
ett yrkesbevis.

Den treåriga gymnasiala byggutbild-
ningen är en grundläggande utbildning 
som ger en god yrkesteoretisk kunskap 

och en möjlighet att pröva de yrkes-
teoretiska ämnena både på skolan och 
på arbetsplatsen. Vidare ger den goda 
kunskaper i samhällsorienterade äm-
nen som matematik, samhällskunskap 
och språk. 

– Efter gymnasieutbildningen tar 
färdigutbildningen vid. Där har arbets-
givaren ansvar för att lärlingen får en 
mångsidig yrkesträning. Lärlingen ges 
möjligheter att pröva på och fördjupa 
sig i de arbetsmoment som branschen 
har fastställt, säger Claes Wallin. 

Färdigutbildningen varierar mellan 
ett och ett halvt till två och ett halvt 
år. När färdigutbildningen avslutas är 
lärlingen berättigad till sitt yrkesbevis.

Vägen till
yrkesbevis

Y
Yrkes-
bevis.

Ett yrkesbevis visar arbetsgivaren att personen som 
anställs har goda yrkeskunskaper och garanterar 
högre lön. Och det finns flera vägar för att få det.

Yrkesbevis
utfärdas bland annat på en formell
grundutbildning

1. Gymnasieskolans byggprogram eller 
fordonsprogram
2. Byggnadsindustrins yrkesnämnds 
fackteoretiska utbildning (distansutbild-
ning)
3. Utbildning hos en av BYN-godkänd 
utbildningsgivare (exempelvis vuxenut-
bildning eller arbetsmarknadsutbild-
ning).
… och även på ett antal utbildningstim-
mar som anställd lärling.
4.  Vid 10 000 timmar i yrket i ett före-
tag med kollektivavtal och med intyg 
om detta, finns möjlighet att genomföra 
ett kompetensprov där man vid godkänt 
resultat erhåller ett yrkesbevis.

Kontakt bygg: 
Per Almgren
telefon 076-823 23 13
e-post: per.almgren@shbygg.se

Kontakt anläggning: 
Crister Isaksson
telefon 070-826 20 26
e-post: crister.isaksson@shbygg.se

Sh bygg arbetar i huvudsak med entreprenadverksamhet inom ROT – bygg och anläggning samt avancerade stenarbeten. Sedan 1923 har vi satsat på ansvarsfullt 
byggande och långsiktiga relationer till glädje för både kunder, medarbetare och allmänhet. Vi har drygt 300 anställda och omsätter cirka 800 miljoner.

Vi söker platschefer,

entreprenadingenjörer,

kalkylatorer, anläggnings-

arbetare och snickare.

Läs mer om tjänsterna på www.shbygg.se
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Bild

Med ett yrkesbevis får de anställda ett papper på att de har goda yrkeskunskaper. Utan yrkesbevis är lönen alltid bara 88 procent av vad de med yrkesbevis har. 

Kom och fynda Vitt!
Vita väggplattor 
197x327x8 mm

C0051 Vit matt  
PRIS 139:- /m2 inkl. moms
 Ordinarie 314:-m2

C0041 Vit blank  
PRIS 139:- /m2 inkl. moms
 Ordinarie 314:-m2

Höganäs KakelCenter   
Fyrislundsgatan 77
Uppsala  
Tel 077-447 38 70

Möbelpaket 70 cm
(Inkl kommod, spegel, skåp, blandare 
och bottenventil)
Finns även i 50 cm bredd.
Ordinarie pris 23.800:-

Nu endast 13.900:-  
   inkl. moms

44%
rabatt

Gäller så långt lagret räcker.

UPPSALA · GÄVLE · VÄSTERÅS

Bolandsgatan 12, Uppsala · 018-14 94 90 · www.maskinochverktyg.se

UPPSALAS BREDASTE

SORTIMENT AV

ELMASKINER FÖR PROFFS!
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Det går att klättra de 60 meterna 
upp i kranen på en stege, men för det 
mesta tar Johan Karlsson hissen.

– Den bärs upp av två vajrar, om en 
går av hugger den andra in, säger han 
lugnande innan han stänger den enkla 
skyddsgrinden bakom sig och trycker 
på knappen som får hisskorgen att 
långsamt röra sig uppåt.  
Då och då skakar det till i maskineriet 
och genom gallergolvet under fötterna 
kan man se människorna på marken bli 
mindre och mindre. 

– Nu är vi i höjd med taket på Polis-
huset, säger Johan Karlsson när hissen 
till slut stannar nästan 50 meter upp 
i luften. 

De åsterstående tio meterna får man 
klättra själv. Där uppe i styrhytten har 
Johan Karlsson sitt arbetsparadis. Hyt-
ten är bara någon kvadratmeter stor, 
men utsikten är vidunderlig. I kökshör-
nan finns en kaffekokare och längs en 
vägg står ett ihoprullat liggunderlag. 

– Det händer att jag inte hinner ner 
för att ta rast, då är det bra att kunna 
koppla av några minuter här upp, säger 
han. 

trippel examen
Det har hunnit gå ungefär fem år sedan 
Johan Karlsson nappade på ett erbju-

dande om att utbilda sig till kranförare. 
– Jag har jobbat i byggbranschen sen 

jag var 17 år och har yrkesbevis både 
som snickare och betongarbetare sen 
tidigare. Det är praktiskt. För när det 
inte finns tillräckligt med lyftjobb kan 
jag hjälpa till med andra saker också, 
säger han.  
Nästan allt material som levereras 
till bygget passerar någon gång Johan 
Karlsson. Det är han som lastar av i alla 

fall alla lite tyngre leveranser från last-
bilarna, för att sen lyfta upp det till den 
plats i bygget dit det ska. 

koncentration
Kranförare är ett ansvarsfullt jobb, sä-
kerhetsaspekten är hela tiden påtaglig. 

– När man lyfter stora balkar är det 
uppenbart att någon kan skadas om 
jag slarvar. Men även en bal med iso-
leringsmaterial kan göra illa någon, så 

man måste hela tiden vara försiktig, 
säger Johan Karlsson. 

Nuförtiden har de flesta kranar en 
kamera så att Johan Karlsson kan zoo-
ma in detaljer på marken via en moni-
tor i hytten. 

– Jag kan fjärrstyra hela kranen nere 
från marken också, säger han. 

Snickare, betongarbetare och nu 
kranförare. Vad blir det härnäst?

– Nej, jag tror att jag blir kvar som 
kranförare. Det är en trevlig blandning 
av koncentration och precision. Samti-
digt som man är i centrum av bygget, 
får man ganska mycket tid för sig själv. 
När jag kommer hem har jag fem barn 
som väntar på mig, säger han. 

DEN BÄRS UPP 
AV TVÅ
VAJRAR, OM 
DEN ENA GÅR 
AV HUGGER 
DEN ANDRA 
IN.

En plats
i det blå

Den syns lång väg, tornkranen 
mitt i kvarteret Brandstationen i 
Uppsala. Högt där uppe i den blå 
kranen har Johan Karlsson sitt 
arbetsplatsparadis.

Kranen kan fjärrstyras från marken, men det gör Johan Karlsson helst inte om det blåser.  – Jag tycker inte att jag har samma känsla 
och precision när jag styr kranen från marken, som när jag sitter här uppe, säger Johan Karlsson.

Den stora blå...
•Höjd 60 meter
•Vikt knappt 100 ton
•Maxlast 12 ton

Om kranförare...
•Det finns ett stort behov av fler kran-
förare i Sverige, både i dag och de när-
maste fem till tio åren spår Arbetsför-
medlingen i sin långtidsprognos. 
•Kranförare är ett av de yrken som krä-
ver yrkesbevis, det vill säga att man har 
genomgått både en utbildning och en 
lärlingsperiod. 
• Grundutbildning till maskinförare, 
som till exempel kranförare finns inom 
gymnasieskolan, Bygg- och anläggnings-
programmet. Men man kan också få ut-
bildning till kranförare genom olika ar-
betsgivare. 

Om Johan...
•45 år
•Kranförare, men har även yrkesbevis 
som snickare och betongarbetare. 
•Fru. Fem barn mellan 4 och 17 år.
•Bor i Harbo
•Har egen bilverkstad där han bland 
annat meckar med sin Mustang Cabb 
från 1972. 

YRKESROLL:

Kranförare2006 fick Panna lal Dey uppehålls-
tillstånd i Sverige. I hemlandet Bangla-
desh hade han gått en tvåårig allmän 
mekanikutbildning och arbetat inom 
medicinbranschen. Det visade sig vara 
svårt att få jobb inom den branschen här. 
Efter några år som personlig assistent 
bestämde han sig för att läsa en ettårig 
utbildning till VVS-montör på Lernia.

– Jag ville ha en utbildning så att jag 
hade något att falla tillbaka på, säger 
Panna Lal Dey.
Trots att branschen vanligtvis har ett 
stort behov av arbetskraft var tidpunk-
ten lite olycklig. Bara något år tidigare 
hade Lehman Brothers kraschat och 
byggbranschen var i gungning. 
 Arbetsförmedlingen och byggbran-
schen hjälpte dock i ett gemensamt 
projekt lärlingar på väg mot färdig ut-
bildning under den kritiska perioden. 
  De fixade praktikplatser och pratade 
med arbetsgivare. Kenneth Andersson 
på byggutbildningen STAR som fokuse-
rar på rekrytering, kompetenshöjning 
och utveckling i byggbranschen träf-
fade Panna i årsskiftet 2010 – 2011.

– Jag har träffat många människor 
som sökt praktikplats. Ingen har haft 
sådan ordning som Panna hade. Han 
hade med en pärm där han bland an-
nat listat alla VVS-företag i länet, säger 
Kenneth Andersson.
   Kenneth började hjälpa Panna med att 
hitta en praktikplats och snart hade han 
fått plats på IVAB, Infjärdens värme AB. 
Den normala lärlingstiden i yrket är två 
och ett halvt år. Panna Lal Dey har i dag 
en fast anställning på IVAB och kommer 
under slutet av året att göra ett bransch-
prov för att bli certifierad vvs-montör.
   Enligt Panna var det avgörande kon-
takten med Kenneth. Och att han var 
flitig under praktiken:

– Det är inte lätt att få jobb. Många 
kommer in i på företag tack vare att de 
är släktingar och vänner. Jag hade inte 
något sådant. Så ett tips för den som 
ska börja sin praktik är att visa att man 
är duktig och inte blir stressad. Dess-
utom ska man samarbeta och visa att 
man vill lära sig mer.

Pannas 
ordning 
gav jobb
Panna Lal Dey gick 
en VVS-utbildning på 
Lernia. I dag är han 
fast anställd på IVAB 
och kommer i slutet 
av året att göra sitt 
certifikationsprov 
och bli fullständig 
rörmontör.

Panna Lal Dey
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Kvalitet & Miljö
Då önskas av ett företag
att de har...

 Utbildning

 Auktorisation

 Engagerad personal

 Bra rutiner

 Ärlighet

 Rätt samarbetspartners

Allt detta står M2 Ytskikt för!

M2 Ytskikt AB   |   Hållnäsgatan 13, Uppsala   |   018-65 80 70
www.m2ytskikt.se

Vi är medlemmar i

Några av våra samarbetspartners:

Vi utför alla typer av plattsättning & golvläggningsarbeten. 
Vi har behörighet att behandla sjuka golv.
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Hallå 
där! 

Med uppgift
att skydda liv

Byggarbets-
platsen är en 

miljö i ständig 
förändring och 
mycket kan gå 

snett. Möt 
Janne Jansson, 
ett skyddsom-
bud med upp-

gift att se till att 
arbetsmiljön är 
säkrast tänkba-
ra på Uppsalas 
största bygge.

Janne Jansson är huvudskyddsom-
bud på Skanska, distrikt Uppsala. Just 
nu arbetar han på Uppsalas störs-
ta byggarbetsplats: Nya veteri-
närhögskolan i Ultuna. Var-
je dag befinner sig mellan 
230-250 arbetare i en 
arbetsmiljö i ständig för-
ändring. Janne Janssons 
uppgift är att se till att ar-
betsmiljön är bästa tänkba-
ra. Han har också uppgiften 
att bevaka skyddet mot 
ohälsa och olycksfall 
samt att arbetsgiva-
ren uppfyller kraven i 
arbetsmiljölagen. Det 
låter inte helt enkelt.

– Nej, det är ett 
ganska omfattande 
det jobb, inte minst 
med tanke på att ar-
betsplatsen är så stor 
och förändras så snabbt att den kan 
vara svår att greppa. Byggnader växer 
upp på nolltid och det är hela tiden nya 
moment och nytt folk här. 

Janne Jansson för en ständig dialog 
med projektchefen, produktionschefer-
na och arbetsledarna för att ha koll på 
vad som händer framöver.

– Och om arbetarna själva stöter på 
problem går de oftast till mig eller till 
lagbasen. Han för i sin tur vidare infor-
mationen till mig och så gör jag något 
åt det.

Mycket förebyggande arbete
Varje dag går Janne Jansson minst två 
varv runt bygget för att upptäcka och 
rätta till problem som uppstått. Det kan 

vara en arbetare som glömt att sätta 
på sig en livlina, någon som har rivit 

upp ett hål utan att sätta räcken 
runt omkring. Det kan också vara 

byggdamm som ligger kvar ef-
ter ett arbete.

– Jag brukar säga att som 
skyddsombud så gör du allt 
från att städa till att skälla på 
chefen. Mitt arbete handlar 
inte enbart om att förebygga 
olyckor, utan även om att se 
till att till exempel damm och 
kemikalier städas undan or-

dentligt.
Det är också ett skydds-

ombuds uppgift att se till 
att förstahjälpenutrust-
ning finns på lämpliga 
platser
– Jag sätter upp stora 

skåp som innehåller det 
viktigaste: eldsläckare, 

brandfiltar, ögonduschar, diverse artik-
lar som till exempel plåster. Jag fyller 
på när det behövs. 

Förebyggande arbete viktigt
Mycket av arbetet som skyddsombud är 
förebyggande, till exempel arbetsbered-
ningarna, det vill säga planeringsmöten 
för små arbetslag. Janne går på två, tre 
arbetsberedningar varje dag.

– Det är jag, arbetsledaren och gub-
barna som ska utföra arbetet. Huvud-
punkten är att gå igenom skyddsfrågor-
na. Vad behövs för att utföra arbete på 
säkert sätt? Det kan vara byggställning-
ar, livlinor, bomlyft, en kran till hjälp, 
sådana saker.

Janne Jansson har varit i byggbran-

schen sedan -64 och började jobba som 
skyddsombud på Skanska -74.

– Då var det helt annorlunda, ingen 
brydde sig om arbetsmiljö eller skydds-
frågor överhuvudtaget. I dag är det väl-
digt noga med allt, man utsätter inte 
folk för risker i onödan. Skanska har till 
och med egna regler. Till exempel ska 
alla bära gula eller orangea kläder, och 
det är obligatoriskt med skyddsglasö-
gon, handskar, hjälm och skor.

Janne menar att skyddsarbetet alltid 
kan bli bättre. Och så finns den mänsk-
liga faktorn. 

– Det är människor som arbetar, och 
alla kan göra misstag. När något går fel 
eller är tokigt räcker det nästan alltid 
att påtala vad som är fel och så löser 
det sig.

Men då och då måste Janne ta ett 
obekvämt beslut som att skicka hem 
någon från arbetsplatsen. 

– Det görs alltid i samarbete med 
arbetsledning och produktionschefer. 
De är ju de som har den slutgiltiga 
makten.

Fakta 
Ett skyddsombud företräder arbetsta-
garna i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombu-
det ska verka för en bra arbetsmiljö, 
bevaka skydd mot ohälsa och olycksfall, 
samt bevaka att arbetsgivaren uppfyller 
kraven i arbetsmiljölagen.

Janne Jansson är skyddsombud 
på Uppsalas just nu största 
bygge. Nya veterinärhögskolan 
i Ultuna. 

Janne Jansson - huvudskydds-
ombud på Skanska i Uppsala.

YRKESROLL:

Skyddsombud

Bilen
• Serva bilen regelbundet. Verkstaden 
kan upptäcka trafikfarliga fel och bris-
ter som dessutom sparar bränsle och 
pengar. 
• Packa ur onödig last. Med last i bi-
len krävs mer energi och därmed ökar 
bränsleförbrukningen. Samma sak gäl-
ler takräcke, skidbox eller cykelställ 
som ökar luftmotståndet. En takbox på 
bilen drar exempelvis cirka en deciliter 
mer bränsle per mil.  
• Byt ut gamla däck mot nya med högsta 
energiklass. Du kan minska din bräns-
leförbrukning med upp till 10 procent. 
• Använd luftkonditioneringen bara när 
den behövs.

Hemelektronik
• Stäng av strömbrytaren till dina ap-
parater, de förbrukar energi även när de 
står i standby-läge.
• Köp energimärkta produkter. Svanen, 
Energy Star och TCO-märket är exempel 
på energimärkningar för IT-utrustning.

Matlagning och matförvaring
• Ställ in rätt temperatur i både kyl och 
frys. Varje extra grad kallare ökar en-
ergianvändningen med cirka 5 procent. 
• Frosta av frysen när det är is i den.
• Ska du köpa ny kyl eller frys? Välj en 
som är energimärkt med A, eller A+. till 
A+++. 
• Sätt lock på kastrullen när du kokar 
mat eller vatten – då använder du bara 
en tredjedel så mycket energi jämfört 
med locket av.
• Använd vattenkokare när du ska koka 
upp vatten.

Tvätt, disk och dusch
• Vänta med att tvätta till du har så 
mycket smutstvätt att den fyller ma-
skinen.
• Tvätta i lägre temperatur om det är 
möjligt. 40 grader istället för 60 kan 
nästan halvera energianvändningen.
• Lufttorka tvätten, gärna utomhus.

Diska
• Byt tvättmaskin. Att gå från en tio 
år gammal diskmaskin till en A-märkt 
diskmaskin kan minska koldioxidut-
släpp med upp till 270 kilo per år.
• Anslut diskmaskinen till kallvattnet. 
Då värmer diskmaskinen själv upp 
vattnet i diskmomentet och sista skölj-
ningen och du sparar 20-30 procent 
energi.

Visste du att kommunen har en energi-
rådgivare för privatpersoner?
www.uppsala.se/energiradgivningen

Spara
energi
– och 
pengar
Det finns många 
billiga sätt att spara 
energi i villaboen-
det. Och ofta sparar 
det även pengar. 
Här är några tips.
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Medlemsträff för BI:s medlemmar 
på Ångströmslaboratoriet. 

Vilka fönster ger i dag störst ener-
givinster?
– Det som finns på marknaden i dag är 
så kallade statiska fönster, ofta kallade 
energisparfönster eller något liknande 
namn. De kan inte förändra sitt till-
stånd och är optimerade antingen för 
bra solskydd på sommaren eller för bra 
värmeisolering på vintern. I jämförelse 
med äldre fönster släpper dessa fönster 
bara ut en tredjedel så mycket energi 
på vintern. Något som gör att du spa-
rar cirka två hundra kronor per fönster 
och år. Bäst energibesparing uppnås om 
fönstren optimeras för olika byggnader 
och väderstreck.

Vad kostar fönstren?
– Ett vanligt fel konsumenter gör är att 
de enbart räknar på hur många kilo-
wattimmar de sparar med nya fönster 
och att den inbesparingen skall ”be-
tala” hela investeringskostnaden. Det 

är egentligen bara marginalkostnaden, 
dvs extrakostnaden för ett energieffek-
tivt fönster jämfört med det traditionel-
la, som skall stå för besparingseffekten .
Ett nytt villafönster kostar cirka 5000 
kronor, men då måste man som husä-
gare också räkna med den värdeökning 
som fastigheten får i och med installa-
tionen. Då går det väldigt mycket snab-
bare att räkna hem affären.

Hur ser framtiden ut?
– Smarta fönster eller elektrokroma 
fönster håller på att lanseras på mark-
naden och kommer att finnas i större 
utsträckning i framtiden. Dessa fönster 
går att anpassa efter solinstrålningen. 
De släpper in solvärme och ljus när vi 
behöver det, och kan tonas för att re-
ducera övervärmning på sommaren. De 
kan alltså både ta in värme men också 
stänga ute värme efter behov. I bästa 
fall så bra att ett kylsystem inte ska 

vara nödvändigt. Elektrokroma fönster 
är självklart dyrare eftersom de behö-
ver ett elektriskt reglersystem som styr 
när det ska vara mörkt och när det skall 
vara ljust. Men i många typer av före-
trädesvis kontorsbyggnader och större 
offentliga byggnader kan vinsterna bli 
stora. Och så får vi inte glömma den 
komforthöjande effekten som det är 
svårt att sätta ett pris på.

Hur skulle du köpa fönster till en 
ny fastighet?
– Jag skulle i dagsläget välja de statiska 
fönster som nu finns och vänta tills de 
elektrokroma blir mer etablerade på 
marknaden och sedan kombinera de 
statiska fönstren med de elektrokroma. 
De elektrokroma skulle jag förmodligen 
installera i söder- och västerläge. Det är 
där jag skulle ha problem med överhett-
ning under Sveriges sommarmånader.

Morgon-
dagens
fönster

Den 31:a maj samlades BI:s med-
lemmar för en träff kring energi-

effektivisering på Ångströmslabo-
ratoriet i Uppsala. Föreläste gjorde bland 
annat Arne Roos på Ångströms. Proffs-

byggarna ställde några korta frågor.

HANTVERKSGUIDEN

FÖNSTERM
ÄKLAREN

ALLEHANDA GLAS I UPPSALA

CENTRO

ILLERBRANDS GOLV

LIGNELLS M
ÅLERI

RÖDFÄRGARNA

TB FÖNSTERSYSTEM
 AB

M
ÅLERIFIRM

A FREDRIK NILSSON

Trygga och trivsamma trapphus

www.secor.se      020-440 450

Secor är en erfaren och rikstäck-

ande montage- och säljkedja för 

Dalocs klassade säkerhetsdörrar. 

Vi utför professionella dörrbyten 

och utgår från dina behov oavsett 

om du vill ha en dörr eller ett 

enhetligt och snyggt trapphus. 

Våra certifierade montörer garanterar 

att dörren blir korrekt monterad. 

Att våra kunder blir nöjda är viktigt 

för oss.

Professionell
montering

Dörrar med unika fördelar

Secor säljer och monterar Dalocs snygga och 
klassade säkerhetsdörrar. De har bl a en helt 
unik överfals, flerpunktslås och finns i många 
utförande t ex med träfront eller olika laminat 
på in- och utsidan.
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Ett decennium av
renoveringar

I början av 1960-talet rådde akut brist på bostäder 
i Sverige. Resultatet blev ett jättebyggprojekt som 

sträckte sig över hela landet: miljonprogrammet. 
Det blev lägenheter som i dag är hem till flera miljoner 
svenskar. Nu behöver husen renoveras. 

Hallå där Lars-Gunnar Sjöö, 
Uppsalahem: vad är proble-
met med miljonprogrammet?
– Inget, förutom att det är många 
hus byggda under en kort tidspe-
riod. Och nu behöver de allihop 
renoveras ungefär samtidigt.

Är det dåliga hus?
– Nej. Men de är mellan 40 och 60 
år gamla och de är byggda efter 
helt andra krav och normer än vad 
vi har idag. Före oljekrisen var en-
ergi billigt, därför är de med dagens 
mått mätt dåligt isolerade. Man 
hade helt andra normer för venti-
lation, så de systemen måste bytas 
ut. På den tiden duschade man inte 
varje dag, så stammar och rör är 

inte dimensionerade för att klara 
våra moderna vanor. Personligen 
tycker jag att husen i miljonprojek-
tet har fått oförtjänt dåligt rykte. 

Vad gör Uppsalahem med sina 
miljonprogramhus?
– Ungefär var 50:e år behöver ett 
flerbostadshus totalrenoveras. 
Stammarna behöver bytas och 
fasaden repareras. Vi går igenom 
våra bostadsområden och renove-
rar i åldersordning. Vi har avslutat 
några projekt ibland annat Kåbo. 
Just nu arbetar vi med Grönagatan 
i Salabacke och på Kvarngärdet. 
Efter det väntar områden i Eriks-
berg. Gottsunda, som är byggt på 
1970-talet, står sist i kön. 

Riksdagen vill att vi ska halvera 
energianvändningen i våra fastig-

heter fram till 2050. Annars kom-
mer vi inte nå klimatmålen. Men det 
går trögt, onödigt trögt, menar Sveriges 
Byggindustrier. 

BeByGGeLSe Står för meLLan 30 
och 35 procent av all energianvändning 
i Sverige, vilket gör området till en nyckel 
i jakten på minskad energianvändning. 
Riksdagens mål är att energianvänd-
ningen i svenska fastigheter, sett per 
kvadratmeter, ska halveras fram till 2050 
jämfört med 1995 års förbrukning. 

Men det inte är särskilt troligt att må-
let blir verklighet, konstaterar Sveriges 
Byggindustrier tillsammans med Bygg-
materialindustrierna, Fastighetsägarna 
och Svenska teknik- och designföretagen 
i rapporten ”15 förslag för att få fart på 
energieffektiviseringen av befintliga fler-
bostadshus”. I alla fall inte om inget görs 
för att få fart på renoveringen av de så 
kallade miljonprogramsområdena. 

90 000 om året
Det finns 2,4 miljoner bostadslägenheter 
i Sverige, runt 830 000 av dem är byggda 
under miljonprogrammet på 1960- och 
1970-talen. Tillsammans med de runt 

500 000 lägenheter som byggdes under 
1940- och 1950-talen är merparten i stort 
behov av renovering. Många av husen är

dåligt isolerade och saknar moderna, 
energieffektiva, system för exempelvis 
ventilation. 

– Det finns en rad lyckade renoveringar 
av hus från miljonprogrammet där man 
både lyckats minska energianvändning-
en och öka trivseln i områdena. Så vi vet 
att miljonprogramsområdena har poten-
tial, säger Maria Brogren, energiexpert på 
Sveriges Byggindustrier.

Men bostadshus renoveras sällan, oftast 
bara var 30:e till 50:e år. Det innebär att 
fastigheter som nu renoveras måste nå 
den energistandard som krävs 2050.

– Om vi inte ska skjuta problemet på 
framtiden behöver vi energieffektivisera 
upp mot 90 000 lägenheter om året fram 
till 2020. Det är långt fler än vad som 
sker idag, säger Maria Brogren. 

Varför är det så?
– Framför allt saknas det ekonomiska 
incitament. Även om energieffektivise-
ringsåtgärderna i sig kan vara lönsam-
ma kostar det mer att totalrenovera en 
fastighet än vad man sparar på minskad 
energianvändning. Många av miljonpro-
gramsområdena ägs av kommunala hy-
resbolag som inte har några renoverings-
fonder. För att genomföra renoveringarna 
måste de antingen gå in med nytt kapital 
eller höja hyrorna. Det är politiskt käns-
liga frågor, säger Maria Brogren. 
Hon menar att många bolag väntar på 

statligt stöd, trots att regeringen varit 
tydlig om att några sådana bidrag inte 
är aktuella. 

– Men jag tror att regeringen kan bli 
ännu tydligare. Det finns andra sätt än 
bidrag att skapa incitament. Regeringen 
kan till exempel vara tydlig med när och 
hur de kommer att införa nya energikrav, 
säger hon.

Kort om energi-
effektivisering 
För att nå målet om en halverad energi-
användning i Sveriges 2,4 miljoner bo-
stadslägenheter räknar Sveriges Byggin-
dustrier med att runt 90 000 lägenheter 
om året måste energirenoveras fram till 
2020. Det skulle skapa ytterligare 30 
000 arbetstillfällen i byggbranschen.

vi vet att 
miljon-
programs-
områdena 
har
potential.

”Det går 
för trögt”

Lägenheterna på
Kvarngärdet i Uppsala 
har rustats upp av
ägaren Uppsalahem. 
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inte dimensionerade för att klara 
våra moderna vanor. Personligen 
tycker jag att husen i miljonprojek-
tet har fått oförtjänt dåligt rykte. 

Vad gör Uppsalahem med sina 
miljonprogramhus?
– Ungefär var 50:e år behöver ett 
flerbostadshus totalrenoveras. 
Stammarna behöver bytas och 
fasaden repareras. Vi går igenom 
våra bostadsområden och renove-
rar i åldersordning. Vi har avslutat 
några projekt ibland annat Kåbo. 
Just nu arbetar vi med Grönagatan 
i Salabacke och på Kvarngärdet. 
Efter det väntar områden i Eriks-
berg. Gottsunda, som är byggt på 
1970-talet, står sist i kön. 

Vad är utmaningarna?
– I hus från 1950-talet är ofta till 
exempel våtrum väldigt små och 
svåra att handikappsanpassa. 
Samma sak gäller köken. I husen 
från 1960-talet och framåt är den 
stora utmaningen att installera 
nya tekniska system för exem-
pelvis frånluftsventilation och att 
handikappanpassa trapphusen. Ef-
tersom husen ska klara sig i ytterli-
gare 50 år innan det är dags för en 
totalrenovering uppdaterar vi allt i 
inredning till samma standard som 
när vi bygger nya hus. 

Vad är vinsten?
– Hyresgästen får modern standard. 
Uppvärmningskostnaderna mins-

kar, men tyvärr inte så mycket att 
det täcker renoveringskostnader-
na. Men om vi inte renoverar blir 
många av husen snart obeboeliga, 
och det är ännu dyrare att bygga 
nytt. Miljön är den stora vinnaren.

Foto: Stewen 
Quigley/
QIMAGE.se

Lars-Gunnar Sjöö, Uppsalahem

Uppsala växer, regionen blir 
större och vi får in fler förfråg-
ningar än vi hinner med. Vi har 
redan genomfört en rad för-
ändringar. Vi har flyttat till nya, 
större lokaler i Libroring och är 
idag en av regionens främsta 
inom markförädling.

Gränby Centrum, Rådhuset, Arlanda och 
Knivsta är några av våra senaste uppdrags- 
givare som sett vinsten med markförädling. 
Och fler lär det bli. Så nu satsar vi 110 %. 

Vi börjar med att döpa om oss till Markona 
och utöka familjen med ytterligare 15 med- 
arbetare. Är du en av dem? På markona.
se kan du läsa mer om oss och våra lediga 
tjänster, vad vi förväntar oss av dig och hur 
vi tillsammans kommer att bryta ny mark.

www.markona.se

ASFAB & 
Addschakt 
blir Markona.
Vill du vara 
med?
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Vad händer efter examen?
– Parallellt med studierna har jag 

jobbat på PEAB i två år så jag 
hade tillräcklig erfarenhet 

för att få ett fast jobb 
direkt. Den 2 maj började 
jag jobba heltid som 
produktionsledare på 
Skanska Hus Ombygg-
nad i Stockholm. 

Varför valde du  
byggteknik?

– Under min uppväxt har 
vi byggt mycket så intresset 

har alltid funnits där. Yrket 
blandar teori och praktik på 
ett bra sätt. Utbildningen 
vid Uppsala Universitet 

innehöll till stor del självstudier så 
hade man inget ett eget driv kunde 
det vara svårt att ta till sig innehållet 
i kurserna. För min del var det dock 
bara positivt då jag redan börjat pla-
nera min framtid. 

Hur upplever du branschen?
– Det finns många jobb men man bör 
vara medveten om att det är inte säkert 
att man får drömjobbet direkt. Många 
får nog anpassa sig efter marknaden, ta 
det som dyker upp och när de fått lite 
erfarenhet söka sig vidare i branschen. 
Eftersom jag hade erfarenhet sedan 
tidigare fick jag snabbt ett bra jobb. 

Hur ser framtiden ut?
– Tillsammans med min chef har jag 

planerat mina närmsta år. Planen är 
att jag i cirka fem år ska vara ute på 
fältet som produktionsledare innan 
jag kan bli produktionsingenjör,  
produktionschef och även i ett senare 
skede projektchef. 

Hur föränderlig är branschen?
– Jag upplever att den utbildning jag 
gått matchar branschen. Det fanns 
goda möjligheter till att i de valbara 
kurserna inrikta sig på både miljö och 
energieffektivsering. Då jag tror att 
miljön kommer att bli viktigare för 
varje år och att fler köpare kommer 
att prioritera ett grönt boende var det 
viktigt för mig att läsa de kurserna. 

Hallå 
där! 

Jenni Wahlstrand som i vår tar 
examen som ingenjör i bygg-
teknik.

Miljötrender
på byggfronten

Plast kan 
vara 
bra 
Den senaste 
tiden har 
det larmats 
om att 
plastmat-
tor släpper 
ifrån sig det 
östrogen-
liknande 
mjukmedlet 
bisfenol. Att 
plast kan 
släppa ifrån 
sig giftiga mjuk- 
och flamskydds-
medel är ett känt 
problem. Men det 
finns giftfria plastgolv på 
marknaden. Ett annat alter-
nativ är miljömärkta linoleumgolv som 
numera finns i moderna tappningar.  

Stadsljud
Det låter annorlunda i våra städer i dag 
jämfört med för 100 år sedan. På www.hall-

barastader.gov.se kan du lyssna på hur 
ljuden har förändrats. Från 

fågelsång och klapp-
ret av hästhovar 

till dagens lite 
brusigare 

ljudland-
skap.

Usch för 
bly
Det är dags att sluta 
använda bly i metall-
legeringar, konstaterar 
Byggvarubedömning-
en, ett samarbete där 
Sveriges största och 
viktigaste fastighetsä-
gare och byggherrar 
har gått samman för 
att ta fram en stan-
dard för miljöbedöm-
ning av varor. 
Bly tillsätts för att 
göra legeringar, till ex-
empel mässing, lättare 
att bearbeta. Det har 
bland annat resulte-
rat i höga halter bly i 
dricksvatten som stått 
still i långa kökskra-
nar. Nu rekommende-
rar Byggvarubedöm-
ningen att man ska 
undvika metallege-
ringar med bly.

Det är viktigt att använda 
miljövänliga produkter. 
Men lika viktigt är att 
slänger rätt sak på rätt 
plats. Vad som ska 
slänga var, lär du dig 
i Uppsala Vattens ut-
omordentligt detal-
jerade sorterings-
guide. Den finns i 
både en version 
för privatperso-
ner och en för 
företag. 

Koll på sorteringen

Kraftig nedgång
Byggsektorns andel av samhällets koldioxidutsläpp 
har minskat kraftigt de senaste decennierna – med 
64 procent sedan 1994 – enligt en rapport från 
Kretsloppsrådet. 

För hemmafixaren
De flesta lite större svenska byggbolag har 
tillgång till detaljerad information om olika 
produkters miljöegenskaper, exempelvis genom 
Byggvarubedömningen.se. Men det är desto 
svårare för oss konsumenter att hitta rätt bland 
byggvaruhusens alla pryttlar. 

På www.naturskyddsforeningen.se finns Gröna 
Guiden för miljömedvetna hemmafixare. 
Även Råd&Rön, www.radron.se har handfasta 
knep.

64%64%

www.uppsalavatten.se
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64%

LÅT OSS INSPIRERA
Knivsta Plattsättning AB är ett plattsättningsföretag som sedan 1995 utför en mängd olika arbeten och tjänster såsom 
kakel och klinkersättning. Kundkretsen varierar från privatpersoner till stora företag i byggbranschen. Vi utför alltifrån 
köks- och badrumsrenoveringar i villa och lägenhet till golvläggning på flygplatser och i köpcentra. 

KVALITET OCH MILJÖ
Vi på Knivsta Plattsättning står för hållbar och slitstark design. Det är en självklarhet att alltid erbjuda våra kunder hög 
kvalitet på det jobb vi utför. Vårt mål är också att se till att användandet av byggkeramik sker med mesta möjliga miljö-
hänsyn i byggprocessen. Hos oss kan du som kund känna dig trygg när du lämnar ett jobb i våra händer.

KNIVSTA KONSULT & BYGG
Vi utför totalentreprenad inom bygg, målning och mattläggning. Våra beställare varierar från kommun till privatpersoner.

KNIVSTA PLATTSÄTTNING AB   RUBANKSGATAN 8, 741 71 KNIVSTA    WWW.KNIVSTAPLATTSATTNING.COM

KONTAKTA OSS REDAN IDAG
Du kan kontakta oss för olika typer av jobb, kostnadsförslag eller rådgivning. 
Ring 018-34 91 34 eller maila oss på info@knivstaplattsattning.com. 
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UPPSALA Vaksalagatan 19, Tel 018-69 45 70.
Öppettider Vardag kl 10.00–18.00. Lördag 10.00–15.00.
www.electroluxhome.se

5 års garanti på alla vitvaror från 
Electrolux och Husqvarna

*  Gäller tom 24/6 2012 vid köp av Sentens kök till ett värde av minst 60.000 kr.

Pyrolysugn
på köpet vid köp av 
ett Sentens kök!*

EnergieffektivitetsklassA-GAA-G-GA-GA Energiförbrukning kWh 
konventionell/varmluft Användbar volym liter Storlek på ugnen

AA-GAA-G-GA-GA

0,89/0,79

74

Large

Premiumugn från Husqvarna 
med självrengörande pyrolys-
funktion. Pyrolysfunk tionen 
sköter rengöringen automatiskt, 
allt du behöver göra är att torka 
ur ugnen med en fuktig trasa.

Med varmluft lagar du mat och bakar på flera 
nivåer samtidigt. Finns i svart, vitt och rostfritt. 
Husqvarna QCE5445W, K, X 
Pris   11.490 kr

VI BYGGER
FÖR ER!

Tel 018-15 16 25  •  070-311 16 25

Proff sbyggarna
– en temabilaga av 
Insert Media 
utkommer i november 2012

Kontakta 
Patric Salmonsson, patric@insert-media.se

Ges ut i samarbete med

E N  D E L  A V  M E D I E H U S E T  U N T

BYGG-
BRANSCHEN I
SAMVERKAN
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När MaliN BurströM och MagNus 
callaNd började jämföra driftkostna-
derna på olika hus familjen var intres-
serade av insåg de att de kunde spara 
många tusenlappar om året genom att 
köpa ett nybyggt hus.  
Patrik Andersson, miljöchef på JM, menar 
att två huvudfaktorer ger nybyggda hus 
låga driftkostnader: de är extremt väliso-
lerade och har energisnål utrustning.

– Det har skett en gradvis utveckling. 
De hus vi bygger idag är bättre isolerade 

än för tio till femton år se-
dan. Och då var ändå de hus 
som byggdes för femton år 
sedan bättre än de som bygg-
des för till exempel tjugofem 
år sedan. En stor skillnad är 
att vi har utvecklat teknik för 
exempelvis värmeåtervin-
ning i ventilationssystemen, 
så att vi får hus som både är 
energisnåla och har ett bra 
inomhusklimat, säger han. 

Även strömsnåla vitvaror och 
lampor bidrar till lägre energian-
vändning. 

– Det är många små faktorer 
som tillsammans gör en enormt 
stor skillnad. För femton år 
sedan var det vanligt att ett ny-
byggt småhus hade en enener-
gianvändning på 150 kWh per 
år och kvadratmeter, idag är vi 
nere på 75, säger Patrik Anders-
son.

Moa, ett och ett halvt år gam-
mal, tittar fram bakom den vita soffan. 
Hon bränner av ett leende och kryper 
för en sekund upp i pappa Magnus Cal-
lands knä. Han hinner få en kram innan 
något väldigt viktigt lockar ut henne i 
köket. 
Moa har bott i huset i Nåntuna i hela 
sitt liv. För mamma Malin Burström och 
pappa Magnus Calland, har de fyra för-
sta åren i familjen nya hem gått fort.

– Vi funderar över hur vi ska inreda 
Moas rum. Förutom att vi har satt upp 
en fondtapet i vardagsrummet och 
byggt ut trädäcket på baksidan, är det 
hennes rum vårt första ”projekt”. Allt 
annat var precis som vi ville ha det när 
vi flyttade hit, säger Malin Burström 
och bjuder på kaffe i det ljusa vardags-
rummet. 

enkelt
Jakten på drömhuset inleddes när famil-
jen Burström-Calland så smått började 
växa ur hyreslägenheten i Svartbäcken 
i Uppsala. Någonstans i bakhuvudet 
fanns drömmen om en totalrenoverad 
1920-talsvilla, där knotiga äppelträd i 
trädgården blandades med moderna 

inredningsdetaljer. Men det fanns en 
praktisk aspekt att ta hänsyn till. 

– Både jag och Magnus har tummen 
mitt i handen. Om vi hade köpt ett 
renoveringsobjekt och försökt förvand-
la det till ett moderna hem, hade vi 
antingen fått lägga ner en förmögenhet 

på hantverkare eller så hade vi aldrig 
blivit klara, säger Malin Burström.  
Så när hon istället läste att JM skulle 
bygga nya funkisvillor i Nåntuna vak-
nade intresset. 

– Jag gillar funkis och plötsligt insåg 

vi att det var ett nybyggt hus vi be-
hövde. Ett hus där vi inte måste fixa en 
massa saker, utan där allt fungerar från 
början, säger Malin Burström. 

energisnålt
Den putsade villan med inslag av trä-
panel ligger i utkanten av ett nybyggt 
område. Närheten till naturen är påtag-
lig. Linnéstigen går strax utanför tomt-
gränsen och bortom den flyter Fyrisån. 
Huset är energisnålt från topp till tå. 
Förutom toppmoderna strömsnåla vit-
varor sker uppvärmningen av både hus 
och varmvatten med vattenburen från-
luftsvärmepump. 

– Den är otroligt lätt att sköta. Vi jus-
tera den med några enkla knapptryck-
ningar, säger Magnus Calland.
Miljöaspekten, på vilket sätt fanns den 
med i tankarna när familjen valde bo-
ende?

– Man vill ju göra ett bra miljöval 
även i sitt boende. Till skillnad från om 
vi hade köpt ett äldre hus, där vi inte 
hade kunnat vara säkra på vad som 
dolt sig inne i vägarna, så vet vi att det 
här huset är byggt i miljövänliga ma-
terial, att det är välisolerat och att det 
har låg energianvändning. Precis som vi 
ville ha det, säger Malin Burström.

Kort om familjen 
Burström-Calland
Familjen består av: Malin Burström, 41, 
mammaledig och Magnus Calland 47, 
jobbar på Almtuna IS, samt barnen Moa, 
1,5, Måns, 17 och Max, 20 år. 

man vill ju 
göra ett 
bra miljöval 
även i sitt
boende

”Precis som
vi vill ha det”

Välisolerade 
hus spar 

tusenlappar i 
driftskostnader. 

Malin Burström och Magnus Calland 
vill inte bo i ett renoveringsprojekt.
Istället för att totalrenovera ett
gammalt hus flyttade de till
ett nybyggt, där allt redan
från början var precis
som de ville ha det. 

Magnus Calland, dottern Moa och Malin 
Burström flyttade in i ett nybyggt hus i 
Nåntuna. 

Den energisnåla evolutionen
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Målaryrket tillhör de allra mest ut-
satta och farliga med en omfattande 
hantering av hälsofarliga ämnen. Ar-
betsvardagen för en målare innebär 
även stora påfrestande arbetsmoment 
för armar och axlar, och yrkesskador är 
inte ovanliga.

– En bra arbetsmiljö är bra för alla. 
Utan risk för skador trivs man mycket 
bättre som personal och arbetar effekti-
vare, säger Per Jonsson på Sandå måleri.

Det finns enkla knep för att undvika värk 
och skador. För att belastningen inte ska 
bli ensidig rekommenderas att rotera 
mellan olika arbetsuppgifter. Grundläg-
gande råd från Målarförbundet är att 
man arbeta nära kroppen, växlar mellan 
höger och vänster hand och arbetar med 
korta rörelser utan långa sträckavstånd. 
Det är också viktigt att ta paus. Ibland 

kan några sekunders vila räcka för att 
ge musklerna chans till återhämtning.

Nästan alla färger vattenlösliga
Inom måleriet är fall de vanligaste 
olyckorna och de oftast från arbetsbock 
eller från stege. Och det är inte ovanligt 
med fall och vrickningar på grund av 
målarburkar och verktyg som ligger i 
vägen. Därför är planering och ordning 
och reda viktiga förutsättningar för att 
målaren ska kunna arbeta säkert.

Vissa färger kan innebära risk för 
kontaktallergi eller vara farliga att 
andas in. Ohälsosamma härdplaster 
förekommer också i målarens vardag, 
till exempel i golvbeläggning, lim eller 
som tätningsmedel. För alla kemika-
lier som används på en arbetsplats 
ska det finnas säkerhetsdatablad där 
det framgår hur man ska skydda sig. 

Arbetsgivaren har också ansvaret att 
undersöka riskerna med att använda 
kemikalierna.

Per Jonsson igen:
– Mycket har ju blivit bättre genom 

åren, men för mig var övergången från 
oljebaserade till vattenbaserade färger 
den största revolutionen för arbets-
miljön hittills. Det är väldigt skönt att 
slippa lukten.

I dag är nästan alla färger vattenbase-
rade. Lösningsmedel, som i vissa fall 
faktiskt var livsfarliga förr, används 
mycket sparsamt. Många måleriföretag 
miljöcertifiera sig, som ett bevis på att 
färgerna är miljövänliga. Allt fler före-
tag väljer också att certifiera sig för att 
bidra till en bättre miljö, vilket blivit en 
konkurrensfördel eftersom det efterfrå-
gas av beställare.

M
Målare.

För målare är arbetsmiljöfrågorna viktiga och 
mycket har blivit bättre på senare år. I dag inne-
bär en miljöcertifiering av målerifirman till och 
med en konkurrensfördel.

Ett målmedvetet fackligt 
arbete under många år har 
gjort att arbetsmiljön för måla-
re förbättrats mycket.

FAKTA:
Skyddsutrust-
ning viktig
Arbetsgivare och fackförbund har 
tillsammans kommit fram vilken 
personlig skyddsutrustning som 
behövs för målare. Dit hör bland 
annat filter mot damm och kemika-
lier, knäskydd, skyddskräm och 
rengöringsmedel. Den skyddsutrust-
ningen ska arbetsgivaren stå för. 

Bättre arbets-
miljö tack vare 
facket
Vatten har ersatt livsfarliga lösnings-
medel, arbetsredskap har fått ergo-
nomisk utformning, lagstiftningen 
har klargjort ansvarsförhållandena, 
arbetsmetoder har utvecklats och 
samhället har satt större fokus på 
arbetsmiljöfrågorna.

•Byggbodar med bättre isolering och 
mindre i skarvarna mellan bodarna ger 
behagligare arbetsmiljö för personalen 
och spar energi. ”Vi har idag värme-
återvinning i frånluftsventilationen i 
bodarna och arbetar med att ta fram 
möjlighet att ansluta fjärvärme”, berät-
tar Bengt Lagerlöf, arbetschef på JM.  

•Källsortering. Precis som på de flesta 
andra arbetsplatser blir det en hel del 
skräp på en byggarbetsplats. Nuförtiden 
källsorteras allt noggrant i över tio olika 
kategorier. 

•Returemballage. JM samarbetar med 
sina leverantörer så att det emballage 
byggmaterialet och olika varor levere-
ras i ska gå att återanvända i nya le-
veranser.

•Miljömärkta transporter minska 
utsläppen längs vägarna. 

•De material som används i själva 
husen är noggrant miljömärkta och 
kontrollerade mot miljödatabaser, så 
att inga miljöfarliga material byggs in 
i husen.

Det är inte bara det färdiga hu-
set som är energisnålare än tidi-
gare, även själva byggprocessen 
är idag både mer miljövänlig och 
energisnålare än för bara några 
år sedan. 

Jakten på energitjuvarna

Miljöcertifiering
konkurrensfördel

YRKESROLL:

Målare
Per Jonsson, Sandå måleri.
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•  Nyproduktion 
•  Ombyggnad
•  Tillbyggnad

•  Återställning 
•  Renovering
•  Med mera

För mer information besök gärna vår hemsida, 

www.infrabygg.se

Vi utför:

Välkommen att kontakta oss
på telefonnummer:

Uppsala
018-10 67 70

Enköping
0171-394 90
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Halvvägs till
målet

Vid starten aV sitt senaste 
byggprojekt samlade Martin Degeryd, 
produktionschef på Skanska i Uppsala, 
som vanligt sina medarbetare. Men han 
drog inte bara den vanliga informatio-
nen om bygget, utan började med att 
berätta om sig själv, sin bakgrund som 
yrkesarbetare och sin 
syn på arbetsmiljö och 
säkerhet. 

– Vi har minskat an-
talet olyckor genom att 
ställa krav på bland an-
nat kläder och redskap, 
men en bra arbetsmiljö 
bygger på att alla på 
arbetsplatsen delar ett 
sätt att tänka. Att man 
till exempel inte tar genvägar som ut-
sätter sig själv och andra för risker. Och 
det tror jag att jag bäst förmedlar 
genom att förklara hur viktigt arbets-
miljö och säkerhet är för mig personli-
gen, säger han. 

2004 antog Skanska en vision om noll 
arbetsplatsolyckor per år. Idag har man 
hårdare säkerhetsregler än lagen kräver 

och antalet olyckor i koncernen har 
halverats. Sedan ett år tillbaka måste 
till exempel alla på Skanskas arbets-
platser förutom varselkläder, hjälm och 
skyddsskor alltid ha på sig skyddsglas-
ögon och handskar. När samma regler 
infördes i Storbritannien 2005 minskade 

ögon- och 
handska-
dorna med 
73 procent. 

Man har 
även in-
fört en rad 
nya utbild-
ningar och 
samman-
ställt stan-

dardiserade säkerhetsrutiner för olika 
typer av jobb. 

En gång var sjätte vecka samlas pro-
duktionscheferna i Uppsala för studie-
besök på sina respektive byggen. 

– Alla projektchefer har olika bak-
grund och det här är ett bra sätt för 
oss att lära av varandra, säger Martin 
Degeryd.
Själv betonar han ordning och reda. 

– De flesta yrkesarbetare på ett byg-
ge har koll på uppenbart farliga mo-
menten. Men det är lätt att slarva 
med småsaker, som att till 
exempel dammsuga när man 
har slipat en vägg. Jag ser gärna 
att man plockar fram damm-
sugaren en gång extra och 
sätter igång en luftrenare. 
Det ger en både hälso-
sammare och trevligare 
arbetsmiljö,
säger Martin
Degeryd. 

en bra arbets-
miljö bygger 
på att alla på 
arbetsplat-
sen delar ett 
sätt att tän-
ka

Vi hjälper gärna till med...
• Asbest/PCB-sanering
• Klottersanering
• Skadeservice
• Brandsanering
• Industrisanering
• Fasadrengöring
• Flytt & magasinering

JOUR DYGNET RUNT

TEL  018 - 57 27 00

SKADESERVICE  •  INDUSTRISERVICE  •  FASTIGHETSJOUR

• ADR Transporter
• Högtrycksspolning
• Avloppsrensning
• Slamsugning
• Vakuumsugning
• Torrsugning

• Rivning
• Containerservice
• Betonghåltagning
• Betongsågning
• Robotrivning
• Städ

RENARE BYGGE

• Återvinningssäckar
• Bodstädning
• Byggstädning
• Källsortering
• Containerservice
• Återvinningskärl
• Centraldammsugare
• Miljöutbildning
• Sorteringsguide

Relita hjälper dig att hålla 
bygget rent och källsorterat

Sveriges mest 
valda portar

www.garageportexperten.se

Garageport, industriport eller ytterdörr? 
 Oberoende av vad du behöver så hjälper vi dig med goda råd 
och att välja rätt i marknadens bredaste sortiment.

Men sortimentet är bara ena halvan av vad vi har att erbjuda. 
Den andra är vår kompetens.

Välkommen!

Uppsala Enköping
Märstagatan 12 Åkerbygatan 7
Tel: 018-12 25 00 0171-207 07

20120611_Annons_Uppsala_122x178.indd   1 2012-06-11   21:19:41
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Skanska har länge tagit 
arbetsmiljön på allvar 

och redan 2004 antog de 
en vision om noll olyckor per 
år, och sedan dess har antalet 
olyckor i koncernen halverats.

VI TÄNKER 
FÖRÄNDRA SYNEN 
PÅ EN BRANSCH.

VI SÖKER 
FLER MÅLARE 
SOM VILL  
GÖRA SKILLNAD.

Läs mer 
om oss på 
sanda.se

Vi vill förändra synen på vår bransch. Därför söker vi fler 
medarbetare som tänker som vi. Du som kan ditt jobb. Du 
som är stolt över det du gör. Du som gillar att möta olika 
slags kunder och som förstår att det är deras upplevelse 
som räknas.

Här på Sandå erbjuder vi dig en trygg och säker anställ-
ning. En arbetsgivare med ordning på material, utrustning, 
försäkringar och lön. En arbetsgivare som ser dig och som 
uppskattar det du gör.

Varmt välkommen med din ansökan till michael.matts-
son@sanda.se, senast den 6 juli 2012.

På Sandå Uppsala AB arbetar närmre 100 medarbetare inom måleri. Vi är en del av Sveriges störs-
ta måleri- och golvföretag med kontor på ca 70 orter runt om i landet. Tillsammans är vi över 2 000 
medarbetare som arbetar för att leverera ett lite bättre hantverk. Läs mer om oss på sanda.se.
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Uppsala Nord: 
Söderforsgatan 1, Librobäck. 
Tel: 018-18 43 30

Uppsala syd: 
Verkstadsgatan 10
Tel: 018-10 04 15

Vi löser det!
Hos oss kan du hyra allt du behöver till byggprojektet.
Du kan även kombinera det du hyr med våra tjänster. 
Kunnig personal och rutinerade teknikspecialister hjälper 
dig med behovanalys och projektering, leverans, installation, 
logistik, utbildning, underhåll och demontering. 
Välj själv var i processen du vill ha stöd och i vilken omfattning.

UPPLANDS FÖRETAGSSERVICE AB
Svederusgatan 3, 754 50 Uppsala. 

Tel 018-14 15 40   •   Fax 018-14 15 41
e-mail: info@ufs.nu   •   www.ufs.nu

Tveka inte! 
Kontakta oss för kostnadsfri offert.

Takomläggning
Ombyggnad  •  Tillbyggnad

Fuktskador  •  Mögelskador
Fastighetsskador

Vad gör du när det som 
inte får hända ändå 
händer i din fastighet??

Du ringer

018-24 06 97

70 år med 
trygga husköp

Vi har byggt hus sedan 1941. 
Under åren har vi vårdat våra rela-
tioner med leverantörer och entre-
prenörer, samlat kompetens inom 
inköp och ekonomi och självklart 
lanserat hustyper för alla smaker. www.eksjohus.se

Hus för hela livet

Mor & far framför nya huset. Jag och Ebba planterar ett träd.

201219781941
Idag talar våra siffror för sig själva. 
Vi står starka inför framtiden och 
är beredda att hjälpa dig att hitta 
hus som håller hela livet. 

Eksjöhus Försäljningskontor i Uppsala

Björn, bjorn.ronnings@eksjohus.se
018 - 474 43 51

Nina, nina.karlsson@eksjohus.se 
018 - 474 43 50
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Vilken roll har en arkitekt i en 
byggprocess när det gäller arbetet 
för en miljömässig hållbarhet?
– Det är väldigt olika, men oftast är det 

beställaren som har den störta 
rollen. Då finns arkitektens 

möjligheter att påverka så 
att säga inom projektför-
utsättningarna. 

– Fler och fler be-
ställare miljöcertifierar 
sig. Det blir ett konkret 
bevis på att man job-
bar miljömedvetet. Det 

innebär också att jag som 
arkitekt kan trycka på 

mer, vara lite po-
lis. Många pro-
jekt blir dyrare 

än planerat och då är det lätt att man 
sparar in pengar på material. I ett pro-
jekt nyligen ville byggaren välja en bil-
ligare plastmatta som innehöll pvc. Då 
kunde jag hänvisa till certifieringen och 
välja en miljövänlig matta som var lite 
dyrare.

Men i vissa projekt har du mer att 
säga till om?
– Som arkitekt föreskriver jag material 
och varor och jag försöker föreskriva så 
mycket miljövänligt som det är möjligt. 
Det är föreskrifter som inte måste föl-
jas, men oftast följer beställaren dem 
och på så sätt har jag mer att säga till 
om. Många gånger vill ju kunden ha det 
miljövänliga alternativet och det är säl-
lan särskilt mycket dyrare. Miljöklassa-

de kylskåp, till exempel, har lägre drifts-
kostnader och det tjänar ju alla på. 

Har miljömedveten ökat inom 
byggbranschen som i resten av 
samhället? 
– Det känns absolut som att miljömed-
veten är på frammarsch. Miljöcertifie-
ringarna har funnits ett tag men det 
har inte pratats så mycket om dem. Nu 
hör man det oftare och på Tenbom gick 
vi en kurs om certifieringar för inte så 
länge sedan.

– Större beställare ser ofta miljömed-
vetenhet som pr. De har en miljöplan 
som måste följas och miljösamordare i 
projekten ser till att de uppfylls. 

T
Trädgårds-
arkitekt

Trädgården kan även funge-
ra som en alternativ arbets-
plats för den som jobbar på 
kontor. Rådet är att göra plat-
sen där man ska arbeta till 
ett rum.

Vetenskapliga studier visar att trädgård och
natur kan fungera förebyggande för stress och
annan ohälsa. Möt Per Axell, trädgårdsdesigner.  

Hallå 
där! 

Magnus Hofverberg, arkitekt på 
Tengbom arkitekter.

Per Axell är trädgårdsdesigner 
och illustratör och har i mer än tjugo år 
arbetat som trädgårdsmästare på Wiks 
slott och Linnéträdgården. Just nu ar-
betar han med en rehabiliteringsträd-
gård för Västerås kommun. Trädgården 
ska bli en plats där människor med 
utmattningssymtom, som förlorat kon-
takten med sin kropps behov av vila och 
återhämtning, kommer för att lära sig 
att hantera stress och så småningom 
återgå till arbete.

Per Axell menar att tid i trädgård och 
natur är ett djupt mänskligt behov, 
något som förebygger stress och ohälsa.

– Kontakt med det gröna har länge 
ansetts vara läkande för kroppen och 
själen. Förr byggde det på sunt förnuft, 
nu är det vetenskapligt bevisat att det 
är avstressande.

Till exempel visar forskning att helt 
andra delar av hjärnan används när vi 
är i naturen och trädgården än i övriga 
livet. När vi påtar i trädgårdslandet an-
vänder vi det som kallas spontan upp-
märksamhet. Utbrända människor har 
ofta förlorat kontakten med den spon-
tana uppmärksamheten och därmed 

förlorat kontakten med sin skapande 
kreativitet. I trädgårdsterapi används 
trädgårdsarbete för att hjälpa dem hitta 
tillbaka till glädjen i detta.

– En trädgård kan ge så mycket sin-
nesintryck. Den kan ge ro, skönhets-
upplevelse, väcka nyfikenhet.

Trädgården kan även fungera som en 
alternativ arbetsplats för den som job-
bar på kontor. Per Axells råd är att göra 
platsen där man ska arbeta till ett rum.

– Man kan tänka ungefär som när 
man gör rum inomhus. Till att börja 
med är det bra med ett tak på uteplat-
sen. Ska man sitta själv och vill vara 
ifred gör man ett litet rum, ska man 
sitta fler gör man det lite större.

Svårare behöver det alltså inte vara 
att skapa en avstressande arbetsmiljö 
i sommartider.

KontaKt 
med det 
gröna har 
länge an-
setts vara 
läKande 
för Krop-
pen och
själen.

Trädgård mot ohälsa

Vikten av egentid 
– en sanning
redan på
medeltiden
Redan på medeltiden visste man att me-
ningsfullt och tillfredställande liv krävde 
tre ingredienser: ”vita activa”, det vill 
säga ett aktivt liv med arbete och kreativt 
skapande; sömn; och ”vita contemplati-
va”, stunder av eftertänksamhet och tid 
för sig själv, naturen och högre makter.

Så här skriver stressforskaren Aleksan-
der Perski om vårt behov av fria zoner i 
sin bok Ur balans:

”Att uppnå ett tillstånd där själen kän-
ner sig fri och stilla är ingen lätt uppgift 
för oss moderna människor. Men utan 
sådana stunder är förmodligen ett långt 
liv helt omöjligt.  (…) Tanken att livet i 
begrundan var överlägset livet med ar-
bete och tillverkning dominerade vår kul-
tur – och andra kulturer med för den 
delen – under flera tusen år. Den ma-
niska fixeringen vid vita activa (ett aktivt 
liv, arbete, tillverkning red. anm.) som vi 
nu upplever är en nyskapelse som spred 
sig i Europa under upplysningstiden. Som 
alla överdrifter är den förmodligen varken 
särskilt klok eller hälsosam”. 

Linnéträdgården i Uppsala är en av de platser som trädgårdsdesigner Per Axell varit trädgårdsmästare på. 



24

Hela denna bilaga är en annons

||  PR   FFSbYGGARNA

 

 
 

  

BEIJER BYGGMATERIAL
Stångjärnsgatan 17–19
751 05 Uppsala

beijerbygg.se/uppsala
TEL: 075 241 3176
info@uppsala.beijerbygg.se

ÖPPETTIDER
Mån–fre 6.30–18.00
Lör 9.00–14.00

Verktygspaket till kampanjpriser
från Dewalt.
Välj mellan sticksåg, cirkelsåg eller tigersåg.

STICKSÅGSPAKET
DW343K+DT2294+1-79-209
Paketet inkluderar en sticksåg, sticksågsbladssats och verktygsväska. Sticksåg med smidig och ergonomisk design, ineffekt 550 W, uteffekt 350 W.
Verktygsfritt bladbyte. Justerbar pendelmekanism för effektiv sågning i olika material. Variabel hastighetsinställning med hjul för rätt hastighet i 
alla  material. Integrerat dammutsug och renblåsning. Sticksågsbladssats, trä/metall i 10 delar. Mjuk, slitstark öppen verktygsväska med hård och 
vattentät botten. Storlek: 500x300 mm. Ord. pris 2 763:-/pkt. Begränsat antal.

CIRKELSÅGSPAKET
D23550+DT1145
Paketet inkluderar en cirkelsåg och byggklingor/
insatsringar. Cirkelsågen är kompakt, välbalanserad 
och lättanvänd med 55 mm sågdjup, ineffekt 1050 W, 

uteffekt 570 W. Snabb och enkel justering av både sågdjup och gerings-vinkel. Kraftfull 
motor för att klara höga påfrestningar på arbetsplatsen. Byggklingor & insatsringar 
3x165 mm. Ord. pris 2 744:-/pkt. Begränsat antal.

TIGERSÅGSPAKET
DW304PK+DT2440
Paketet inkluderar en tigersåg och tigersågs-
bladssats. Tigersågen är kraftfull med ineffekt 
1050 W, uteffekt 525 W. Justering av bladet i 4 

positioner. 29 mm slaglängd. Snabblåsning av sågbladet utan verktyg. Vikt 3,5 kg. 
Tigersågsbladssats med trä-, metall- och rivningsblad i 6 delar.
Ord. pris 2 294:-/pkt. Begränsat antal.

1795:-/pkt
SPARA 968:-

1795:-/pkt
SPARA 949:-

1795:-/pkt
SPARA 499:-

Paketpris!
Sticksåg,

verktygsväska,
sticksågsbladssats.

Paketpris!
Cirkelsåg,

byggklingor och
insatsringar.

Paketpris!
Tigersåg och

tigersågsbladssats.

Ord. pris 1 795:-/st

Ord. pris 199:-/st

Ord. pris 769:-/st

Ord. pris 2 145:-/st

Ord. pris 599:-/st

Ord. pris 399:-/st

Ord. pris 1 895:-/st
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