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 Anders har ordet 

Medlemsnytta 2025 är det samlande namnet på det visionsarbete 

som pågår i Sveriges Byggindustrier, (BI). Detta inleddes hösten 2016 

och målet är att identifiera våra viktigaste framtidsfrågor och 

rusta/organisera oss för att på bästa sätt ge den medlemsservice som 

krävs.  

I de nio seminarier som genomfördes över hela landet under 2016 var 

det tydligt att fem områden blev särskilt utpekade: Arbetsgivarfrågor, 

sund konkurrens, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hållbarhet.  

Dessutom diskuterades det mycket kring inträdesregler, SME-frågor 

och BI:s organisation.  

Förbundsstyrelsen tillsatte en styrgrupp för att utreda och ta fram 

förslag på ändringar och åtgärder för att på så sätt få ett BI som rör sig 

gemensamt mot de nya målen. Tankar, förslag och funderingar har 

kokats ned till dels ett remissförslag med nödvändiga ändringar i 

stadgarna, (7 förslag varav slopande av regionstyrelser är en av de 

största ändringarna), dels ett antal pågående åtgärder vilka kan 

sjösättas utan stadgeförändringar. 

Själva remissförslaget presenterades den 19 och 20 september på 

Arlanda för samtliga byggföreningsordföranden och lokalchefer. 

Förslaget är även utsänt till samtliga ledamöter och suppleanter i våra 

27 lokala byggföreningar, (8 st. i region Syd). I samband med detta är 

samtliga byggföreningar ombedda att inkomma med remissvar senast 

den 20 oktober. Den 5 december är en extra förbundsstämma 

inplanerad då det skall röstas/beslutas om förändringarna. 

I samband med mötena på Arlanda den 19–20 september gavs även 

vår tillträdande nya VD Catharina, ”Cattis”, Elmsäter-Svärd en 

möjlighet att få träffa båda medlemsföretag och medarbetare 

samtidigt som bilden av förändringsarbetet presenterades. Cattis 

tillträder den 1 oktober. Välkommen till BI! 

Nya fokusområden; vid förbundsstyrelsens strategimöte den 12-13 

september beslutades det om att nya områden är: Konkurrenskraftiga 

kollektivavtal, Sund konkurrens, Hållbarhet/Säkerhet samt 

Kompetensförsörjning. Som synes går dessa helt i takt med vad som 

framkommit under visionsarbetet och de genomförda seminarierna.  

Just med tanke på fokus på Kompetensförsörjning; ansökan till 

Sveriges Byggindustriers YH-utbildning för byggproduktionsledare; 

www.sverigesbyggindustrier.se/yh är öppen nu, fram till den 15 

oktober. 

Och, återigen, glöm inte vår landsomfattande rådgivning, d.v.s. vår 

telefonrådgivning i hela Sverige, avseende kollektivavtal och 

arbetsrätt, måndag till fredag, 08–16. Telefonnummer 010-451 64 80.  

Med det önskar vi alla er i Region Syd att ni får en fin period nu när 

sommaren går över i höstens härliga färger! 

/ Anders 

 

 

       Vi välkomnar våra nya medlemmar  
 

Stadax Betongteam AB 556401-8663 

SuPer Bygg Service Lund AB 559064-6385 

Morvi  559070-7173 

Betongfabriken  556674-9288 

Eslövs Rivningsentreprenad 559085-4823 

Etikhus Group AB  556919-0571 

Holms Entreprenad i Halland AB 556859-1019 

Torsebro Puts och Fasadtjänst AB 556684-8437 

Act M&B AB  556808-6929 

CE Städservice AB  556967-7205 

Gubbs Invest AB  556850-7932 

Karlskrona Byggnadsställningar AB 556634-3579 

Momentum HR AB  559037-7924 

Tulcon Spolka Akcyjna 502078-1174 

Uab Ginstata  502076-2844 

Vito Bygg AB  556832-7364 

Lindbergs Bygg i Vinslöv 556639-8524 

Landwork Betonghåltagningar AB 559067-5343 

Montico Teknik AB  556591-2275 

Uterumsmästarna i Sverige AB 556799-5880 

Stucco Maestro Sweden AB 559046-2080 

BMD Nordic AB  556959-9250 

Pergus Bygg AB  556398-3005 

Axelent AB  556231-5191 

Baker Corp AB  556733-3314 

JF Bursell AB  556761-1560 

Kanonaden E M AB  559111-5117 

Konetorp Park Projekt AB 556719-6539 

Sydbeläggningar AB  556655-1338 

Clausen & Lovén Byggprojekt AB 556891-4427 

Landwork Sweden AB 556801-9573 

We Construction AB  559070-5116 

 

/   Eva Hammarbäck  
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På gång i kalendern 
Kalender BI Syd okt – nov 2017 

3 okt –  Byggarlunch, Jönköping. Kontakt Aniola 
3 okt –  Höstmöte Malmö-Lund Byggförening och Byggmästareförening. Kontakt Madeleine 
3 okt –  Träff nya medlemmar i Malmö. Kontakt Madeleine 
16 okt – Sista dagen för ansökan till YH Byggproduktionsledare. Kontakt Corfitz 
25 okt –Byggruppen för arbetsmiljö Skåne/Halland. Kontakt Anders 
26 okt – Framtidsbygget i Helsingborg. Kontakt Eva 
2 nov –  Hållbart Byggande Syd. Kontakt Anders 
7 nov –  Byggarlunch, Jönköping. Kontakt Aniola 
7 nov –  SME möte Malmö. Kontakt  Madeleine 
7 nov -  Träff nya medlemmar i Malmö. Kontakt Madeleine 
7 nov – HR Nätverk i Kosta för medlemmarna i Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Kontakt Johanna 
13 nov –Höstmöte på Bäckaskogs slott. Kontakt Anders 
15 nov –seminarium ”en säker arbetsplats”. Kontakt Charlotta 
15 nov –SME möte på Wendesgymnasiet. Kontakt Anders 
16 nov –Kvinnligt nätverk, NCC Helsingborg. Kontakt Eva 
21 nov –Informationsmöte om Skatteregler på Ronneby Brunn. Kontakt Johanna 
Glöm inte att gå in på Entreprenörsskolans utbildningar och kurser i Syd. Kursutbudet hittar du här  
Kontakt: Ingrid 
 

 

Vet du vad Entreprenörsskolan är? 

Entreprenörsskolan erbjuder ett stort antal utbildningar som kan 

öka företagets och medarbetares kunskaper och kompetens. Vi 

har ett brett utbud av kurser inom områden såsom arbetsmiljö, 

entreprenadjuridik, betong, energi och miljö, arbetsrätt, teknisk 

grundkurs m.fl. 

På www.sverigesbyggindustrier.se/kurs hittar ni även den nya 

interaktiva säkerhetsutbildningen (Byggbranschens 

säkerhetsutbildning) som vi starkt rekommenderar att alla 

anställda på era byggföretag genomgår. På hemsidan erbjuds 

också en e-learningutbildning om Uppförandekoden som 

infördes 2013. Uppförandekoden innebär att medlemsföretagen 

och deras medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka 

för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företag 

som i förhållande till kunder och leverantörer. 

Under hösten startar vi både Teknisk grundkurs, i Lund den 17 

oktober och Betongkurs klass II, i Malmö den 24 oktober. Finns 

fortfarande några platser kvar, så tag chansen att anmäla 

deltagare. 

Ingrid Strömgren är projektledare/utbildningsansvarig för de 

olika kurser som erbjuds i region syd och hon finns på 

Malmökontoret. Om du som företagare vill vidareutbilda dina 

anställda kan ni kontakta Ingrid på telefonnummer: 040-35 26 37. 

/ Ingrid  

 

 

Malmökontoret flyttar 

Under luciaveckan i år står våra nya lokaler färdiga för 

inflyttning i kvarteret Sirius alldeles intill Malmö 

centralstation och granne med Slagthuset. Vår nya 

adress blir Carlsgatan 14.  

Vi kommer tillsammans med Svenskt Näringsliv och de 

övriga förbunden inom sfären husera på plan 4.  

Vår gemensamma reception hittar ni på entréplan där 

även vår konferens- och besöksyta finns.  

Under flyttveckan kommer vi, till och från, vara 

”kontorslösa” och har då ingen möjlighet att ta emot 

besök men alla finns tillgängliga per telefon och mail. Vi 

ser fram emot vår flytt och våra nya fina lokaler och 

hälsar alla välkomna till Carlsgatan. 
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Seminarium i Malmö den 15 november kl 13.00-15.30 

Inom ramen för Sveriges Byggindustriers fokusområde En säker arbetsplats bjuder vi in till seminarium 

om forskningsstudien ”Bortom Noll – En hälsofrämjande byggbransch”. Med finansiering av AFA 

Försäkringar och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond har Luleå Tekniska Universitet under 5 års 

tid genomfört en studie kring allvarliga arbetsolyckor inom byggbranschen. Studien bygger i huvudsak 

på enkätsvar från ca 1400 byggnadsarbetare som råkat ut för en allvarlig arbetsolycka och syftet med 

studien är att belysa bakomliggande orsaker till allvarliga arbetsolyckor och ge branschens parter ett 

gemensamt underlag för att utveckla arbetet mot visionen om noll olyckor och en i förlängningen 

hälsofrämjande arbetsmiljö. Läs mer om programmet och anmäl dig här 

 

Byggbranschens nya säkerhetsutbildning 

Nyligen lanserades Byggbranschens nya webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning – 

safeconstructiontraining.se – som är tänkt att vara hela branschens introduktionsutbildning inom 

säkerhetsområdet och ett krav för att arbeta vid byggarbetsplatser i Sverige. Kursen fungerar utmärkt 

som säkerhetsintroduktion i företag av alla storlekar och vänder sig till alla som är verksamma i 

branschen samt till elever på väg in via olika yrkesutbildningar. Den första webbaserade 

säkerhetsutbildningen En säker arbetsplats har genomförts av ca 7000 personer och nu är det dags att 

ta nästa steg.  

Den nya utbildningen kan förstås kompletteras med företags- eller objektspecifika 

säkerhetsintroduktioner eller företagsinterna fördjupningsutbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet. 

Förvaltare av utbildningen och utbildningsgivare är Entreprenörsskolan. Entreprenörsskolan ansvarar 

för årliga revideringar av utbildningen. En engelsk version kommer under hösten 2017. Gå till 

utbildningen www.safeconstructiontraining.se och gör den redan idag! Lycka till! 
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