
Anders har ordet
Efter välbehövlig julledighet går vi in i ett 2016 med 
spänd förväntan. Omvärlden är orolig, och i vår söd-
ra del har det införts gränskontroller mot vårt grann-
land. Något jag aldrig trodde skulle komma åter, utan 
i stället ett allt öppnare samhälle. Förhoppningsvis, 
för alla pendlare och motståndare mot gränshinder, 
är det något ytterst tillfälligt. 
Vi närmar oss även en alltmer tillspetsad avtalsrörelse där samord- 
ningen brutit samman inom LO. Från Sveriges Byggindustriers sida 
ser vi det dock som självklart att det är den internationellt konkur-
rensutsatta industrin som skall vara lönenormerande, även 2016. 
Utöver själva lönenivån kommer några av de viktigare avtalsyrk-
andena att vara dels att ta bort tvångsackordet och kunna tillåta 
månadslön, dels att öka medarbetarnas och fackens inflytande. 
I vilket fall så pekar våra prognoser på en stabil byggmarknad under 
2016, även om vi inte kommer att kunna nå de nivåer som politikerna 
siktar på. Detta kan innebära brist på hantverkare, tjänstemän och 
underentreprenörer. I den bästa av världar kan branschen växa 
med alla nyanlända med rätt utbildning. För att kunna hantera 
denna mångfald på rätt sätt har vi, tillsammans med teatergruppen 
Katapult, tagit fram en interaktiv föreställning med just mångfald 
som tema. Ta kontakt med din lokala BI rådgivare så ser vi, baserat 
på intresse, var vi kan köra föreställningen. 
Under 2016 fortsätter vi med den tidigare nämnda jourservicen    
kring frågor rörande arbetsrätt och avtalsrelaterade problem. 
Ring 040-35 26 50, så sitter någon i Region Syd redo att hjälpa dig.
Vi kommer också att fokusera alltmer på SME företagen och dess 
frågor, dels i samband med redan inbokade träffar, men även  
under året då den regionala SME gruppen arbetar med ett utbild-
ningspaket.
Sen, återigen, kika regelbundet på kalendern på vår hemsida. Vi 
har löpande informationsträffar, både för alla Små och Medelstora 
Entreprenörer och för övriga. 
Och inte minst, sprid Byggfokus Syd (detta infoblad alltså) till era 
kollegor!
Med det önskar vi alla er i Region Syd en bra start på 2016!
/ Anders Gärdsmark
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Vi välkomnar våra nya medlemmar
2015-11-01
• Helsingborgs Takentreprenad AB/556900-8120
• MTA Bygg & Anläggning i Helsingborg AB/559011-5688
2015-12-01
• Dennis Bygg i Önnestad AB/556833-5581
• Fjälkinge Brasvärme AB/556712-7955
• Fredrik Hörgeruds Bygg AB/556841-8932
• GH Sydgolv AB/556519-6390
• Jannes Brunnsborrning AB/556408-7764
• Jatic Scandinavia Ltd/502075-9816
• Logstor Syd AB/556236-9313
• Pålssons Bygg i Svedala AB/556282-3970
• Richard Lindahl Ekeby GG AB/556976-6792
• Skåneblästring AB/556764-4298
• Värnamo Golv AB/556908-6944
• Växjö Izo-Isolering AB/556166-0266
• Växjö Snickartjänst AB/556916-7017
/ Eva Hammarbäck

På gång i kalendern för BI Syd
15 januari - Infrastrukturdag i Alvesta. Kontakt: Kjell 
27 januari - Plan-och Byggdag Skåne Nordost, Kontakt: Anders F 
2 februari - SME träff i Malmö. Kontakt: Madeleine
2 februari - Träff nya medlemmar i Malmö. Kontakt: Madeleine
2 februari - Träff Nya medlemmar i Kristianstad. Kontakt: Anders F 
3 februari - SME nätverk i Kristianstad. Kontakt: Anders F 
3 februari - Startkurs i Lund för den partsgemensamma arbets- 
miljöutbildningen som är obligatorisk för skyddsombud, men 
även öppen för tjänstemän. Anmälan görs till Entreprenörskolan 
via länken nedan där finner du även de övriga datumen och  
platserna för utbildningarna: https://eskolan.sverigesbyggindustri-
er.se/arbetsmiljoutbildning-bla-for-skyddsombu/startkurs-arbets-
miljo-bam__45
17 februari - Kurs i rätt på bygget. Anmälan till:  https://eskolan.
sverigesbyggindustrier.se/boka?evid=1391209

Byggföreningsstämmor i Region Syd
25 januari – Jönköping, kontakt jan-ake.andersson@sverigesbyggindustrier.se

28 januari – Malmö-Lund, kontakt madeleine.hogbergolsson@sverigesbyggindustrier.se
30 januari – Nordvästra Skåne, kontakt eva.hammarback@sverigesbyggindustrier.se 

3 februari – Blekinge, kontakt johanna.appelgren@sverigesbyggindustrier.se  
11 februari – Kronoberg, kontakt kjell.karlsson@sverigesbyggindustrier.se

17 februari – Östra Skåne, kontakt anders.fredriksson@sverigesbyggindustrier.se 
18 februari – Halland, kontakt mikael.tovstedt@sverigesbyggindustrier.se

10 mars – Kalmar, kontakt goran.elmquist@sverigesbyggindustrier.se  
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Partsgemensam utbildning!
BI, Byggnads och Seko har ett gemensamt mål att främja säkerhet 
och hälsa på byggarbetsplatser.
Det uppnås genom kunskap och bra samarbete mellan alla som 
kan påverka arbetsmiljön.
Det är många som har inflytande på byggarbetsmiljön, t ex myndig-
heter, beställare, hantverkare och konstruktörer. Speciell betydel-
se har arbetsledare och skyddsombud, avtalet innehåller därför en 
särskild utbildningsplan för skyddsombuden.
Här beskrivs kortfattat grundutbildningens utbildningsplan.
/ Anders Fredriksson

Nytänk inom bygg 
MVB SYD AB har i uppdrag av Region Skåne att bygga ett nytt rätts- 
psykiatriskt centrum som ska vara belägen i Trelleborg.
Byggfokus Syd tittar närmre på detta intressanta bygge med hjälp 
av Leif Andersson MVB och Johan Oskarsson ÅF Infrastructure.
Rättspsykiatrisk Centrum i Trelleborg (RPC) kommer att bli en vård- 
anläggning med fokus på rehabilitering, social gemenskap och 
återanpassning till samhället.  RPC kommer att ha 51 vårdplatser 
och ge 150 arbetstillfällen samt plats för forskning och utbildning.

Utredningen för RPC började 2004 och projekteringen startade i 
mars 2012. Byggstarten var i mars 2014 och hösten 2016 är det 
äntligen invigning. 
Byggnaden är Sveriges största passiv- och plusenergihus med 
sedumtak, solceller, vindkraftverk, solfångare, värmepumpar, re-
servaggregat, och sprinklers med egen försörjning. Ett plusener-
gihus producerar mer energi än vad som förbrukas och ett flertal 
olika tekniker används i byggnaden för att möjliggöra detta:  
• Solvärme kommer att täcka varmvattenbehovet under  

sommarhalvåret (april-september)
• Uppvärmningen sker mer geotermi
• Högisolerad klimatskärm med lågt luftläckage

Platschefsträff
BI Helsingborg, tillsammans med Teatergrupp Katapult, har  
arrangerat en platschefsträff. Föreställningen behandlade dagens 
och morgondagens arbetsplatser som alltmer präglas av mång-
fald. Träffen var mycket uppskattad och kommer framöver även att  
arrangeras på fler orter i region Syd. Vi rekommenderar varmt att 
anmäla till dessa träffar!
/ Eva Hammarbäck

• Hög värmeåtervinning (>80 %) i ventilationen
• Egen produktion av el med solceller och vindkraft 
• Energisnåla installationer, apparater och belysning 
Detaljer unika för RPC är exempelvis att varje fönster är spe-
cialanpassat för rummets behov (energikrav och säkerhets-
krav).  Säkerheten på RPC är en oerhört viktig del av bygg-
processen, då säkerhetstänket gäller för de som ska vara 
boende men även för de som ska arbeta i byggnaden. 
Stora gården, här kan patienten njuta av stora gröna ytor. 
Tanken är att de ska kunna odla, äta, vila och träna här.  
Så om ett par månader ser vi bygget färdigställt. RPC är ett lysande 
exempel på att stora lokaler kan byggas väldigt energisnålt och i 
framtiden kommer vi att se fler likande byggnader.

/ Melanie Blockley
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