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Anders har ordet 

 

DET LACKAR MOT JUL och lite klappar skall delas ut. 
Första advent har redan passerats. Byggbranschen går 
för högtryck nu och det finns väl få branscher som klarar av 
denna ”dragspelstillvaro” bättre än byggbranschen. 
Antingen är det för mycket eller för lite att göra. 
 
En tidig klapp som nu kommit igång är ju vår telefonrådgivning i  
hela Sverige, avseende kollektivavtal och arbetsrätt,  
måndag till fredag, 08-16. Telefonnummer 010-451 64 80 
 
En annan klapp kommer i början på 2017, närmare bestämt den 13 januari. 
Då är det dags för vårt årliga Infrastrukturseminarium. Denna gång blir det i 
en något sydligare järnvägsknut som vi träffas, nämligen Hässleholm. Vi 
belyser infrastrukturen ur näringslivets perspektiv denna gång.  Inom detta 
viktiga område behöver vi alla i södra Sverige höras mer, allt för lite satsas 
tyvärr i vår del. Kontakt och anmälan till seminariet hittar ni på vår hemsida 

En klapp som räcker lite längre skrev jag om i förra numret, nämligen 
Visionsarbetet ”medlemsnytta 2025”. Arbetsgrupperna är i gång och 
huvuddragen skall vara klara i slutet på januari, för att hinna med en 
demokratisk förankringsprocess under våren. 

För er som är villiga att tillse att branschen är rättvis så söker ARN, Allmänna 
Reklamationsnämnden, nya ledamöter med bygginriktning. Är ni 
intresserade kontakta Carina Utterström: 
carina.utterstrom.mace@sverigesbyggindustrier.se  

 Ja, det var lite av ett smörgåsbord så här inför julen, och eftersom 2016 
inneburit en hel del oväntade händelser, (Brexit, Trump, Nobelpriset i 
litteratur, mm.) så kan det vara på sin plats med några dagars ledighet och 
reflektion innan 2017 rivstartar med nya spännande aktiviteter. 

Med det önskar vi alla er i Region Syd att ni får en fin jul med lite avkoppling 
tillsammans med nära och kära! 

/ Anders Gärdsmark 

 

       Vi välkomnar våra nya medlemmar-inträde oktober 2016 

 

A/S Skandinavisk Spändbeton 

Dynacon Construction Kalmar AB 

Eriks Bygg och Inredning AB 

Folkes Bygg & Byggnadsvård i Hanaskog AB 

/ Eva Hammarbäck  

 

 

 

Nya lokaler för Växjö 

Svenskt Näringsliv och därmed också Sveriges Byggindustrier i Växjö har 

flyttat till nya lokaler.   

Från och med den 24 oktober är den nya adressen World Trade Center, 

Södra Järnvägsgatan 4 A, 352 29 Växjö. 

Flytten har blivit ett riktigt lyft för oss och vi hoppas att 

medlemsföretagen ska tycka att lokalerna är välkomnande och moderna. 

 

På gång i kalendern 
    
   

6 dec – Träff nya medlemmar Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine 

6 dec – SME träff, Malmö-Lund. Kontakt: Madeleine 

7 december, kl 9-12 - Seminarium kring ”Stöld på våra byggarbetsplatser”, Helsingborg. Kontakt: Eva 

7 december, kl 13-16 - Seminarium om ROT-projekt, Helsingborg. Kontakt: Eva 

8-9 december- Redovisning av YH examensarbete i Jönköping och Malmö. Kontakt: Melanie 

9/12 Plan – och Byggdagen Skåne Nordost i Bromölla. Kontakt: Anders F 

13/1 Sveriges Byggindustriers Infrastrukturkonferens Hässleholm (Regional) Anders F 

 

mailto:melanie.blockley@sverigesbyggindustrier.se
file://///snsfiler01.org.bas.se/dfs-data-01/Gem_dok/BI/BI%20Syd/Byggfokus%20Syd/1605/www.sverigesbyggindustrier.se
https://www.sverigesbyggindustrier.se/infrastrukturkonferens-__6676
mailto:carina.utterstrom.mace@sverigesbyggindustrier.se
mailto:eva.hammarback@sverigesbyggindustrier.se
mailto:Madeleine.hogbergolsson@sverigesbyggindustrier.se
mailto:Madeleine.hogbergolsson@sverigesbyggindustrier.se
mailto:eva.hammarback@sverigesbyggindustrier.se
mailto:eva.hammarback@sverigesbyggindustrier.se
mailto:melanie.blockley@sverigesbyggindustrier.se
mailto:anders.fredriksson@sverigesbyggindustrier.se
mailto:anders.fredriksson@sverigesbyggindustrier.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                                    

 

 

 

 

  

Rätt på bygget 

 

Rätt på bygget är hjälpmedlet för dig 
som på byggarbetsplatsen företräder 
arbetsgivaren i frågor rörande kollektiv-
avtal o arbetsrätt inom arbetarområdet. 
I denna praktiska handbok presenteras 
bestämmelserna i Byggavtalet på ett 
överskådligt sätt. I handboken kommen-
teras i viss utsträckning även regler i 
Avtal för Väg & Ban samt gällande lagar 
och föreskrifter inom arbetsmiljöområ-
det och arbetsrätten. 

Du hittar den på Byggplatsen under 
Kollektivavtal & Arbetsrätt, Rätt på 
bygget 2011 

 

Trygga framtidens kompetensförsörjning 

Under november månad har BI Malmö tillsammans med Malmö-Lunds 

Byggmästareförening arbetat ihop med medlemsföretag i ett projekt som 

går ut på att få högstadieelever intresserade av byggbranschen. Vi har 

använt studiebesök som ett av våra verktyg. Undersökningar visar att 

ungdomar idag endast känner till ett fåtal yrken inom branschen när det 

är dags att söka in till gymnasiet och skolorna har nästan ingen kontakt 

med näringslivet alls. Detta är inte hållbart, så vi har lyssnat på våra 

medlemmar och har anordnat studiebesök på byggarbetsplatser. 

Vi måste attrahera ny arbetskraft och därför ska årskurs 6-9 få chansen 

att bilda sig en uppfattning om byggbranschen.  Vårt mål är att 

genomföra 10 besök under 2016, tanken är att detta ska fortsätta in på 

2017. Därför är det viktigt att vi får fler av våra medlemsföretag med på 

tåget och förhoppningsvis sprider sig projektet i hela region syd.  

Idag har Thage, NCC, JM och Veidekke engagerat sig och tagit emot besök 

i Malmö och Lund-området. 

Att tänka på inför studiebesök 

• Rätt person som representant för företaget och branschen 

(Vem hos er passar till att prata med unga tjejer och killar?) 

• Hur pratar vi till unga? (Använd inga förkortningar, förklara 

ord och uttryck) 

• Fika (Saft, läsk, kanelbulle etc.) 

• Aktivitet (exempelvis spiktävling) 

• Målet är att barnen lämnar besöket med en positiv upplevelse 

av byggbranschen 

 

 

   

28 april Säkerhetsdagen 

För tredje året i rad arrangerar Sveriges Byggindustrier en 

särskild säkerhetsdag för att uppmärksamma säkerhetsfrågorna 

i bygg- och anläggningsbranschen. Den 28 april 2017 är det 

dags igen att under olika former reflektera över och fokusera 

på olycksrisker, tidigare händelser och vad som kan förbättras. 

Temat denna gång är Risker kring fordon i bygg- och 

anläggningsarbete. 

Sätt av en del av Säkerhetsdagen den 28 april 2017 till en 

fördjupad säkerhetsgenomgång. Prata olycksrisker kring 

fikabordet och se till att alla medarbetare är med på noterna. 

Lyft fram vilka risker som finns när fordon och 

entreprenadmaskiner är i rörelse och se till att alla ökar sin 

medvetenhet. Sveriges Byggindustrier kommer, precis som 

tidigare år, att ta fram stödmaterial som kan användas på 

företagen. Läs mer här      
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