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Anders har ordet 

Extrastämma, kontorsflytt i Malmö och behovet av kompetens. 

Så här i årets slutskede kan det dels vara dags för en summering, och dels en liten titt i kristallkulan inför 

2018. 

Vi fick ett nytt treårigt avtal i våras vilket förhoppningsvis har givit och kommer att ge viss arbetsro 

framöver. Att tänka på är att arbetstagare med 6 års yrkeserfarenhet nu har rätt till samma lön som den 

med yrkesbevis. 

Ny VD, kom i oktober efter att vi varit utan ett antal månader. Catharina Elmsäter-Svärd (Cathis), börjar nu 

bli varm i kläderna efter att ha träffat ett stort antal medarbetare och medlemsföretag. 

Nya fokusområden, fick vi till under hösten; Konkurrenskraftiga kollektivavtal, Sund konkurrens, Hållbarhet 

och säkerhet samt Kompetensförsörjning blir de områden under vilka vi samlar styrkorna framöver. 

 Ny organisation, eller snarare ett nytt sätt att arbeta kommer att mejslas fram under vintern/våren. Den 5 

december avhölls en extrastämma i Stockholm då samtliga stämmoombud var kallade för att rösta igenom 

stadgeförändringar inom Sveriges Byggindustrier. I huvudsak innebär det dels att regionstyrelserna 

avvecklas, (inte regionerna), dels att ett ordförandeforum inrättas, där samtliga byggföreningars 

ordförande träffar förbundsstyrelsen för att besluta om verksamhetsplan och budget för verksamheten. 

I Malmö bärs det på flyttkartonger i skrivande stund. Efter 17 år på Jörgen Kocksgatan blir det nya adressen 

Navigationsgatan 1A, (ett stenkast ifrån den gamla adressen). Därmed har nu Blekinge, Östra Skåne, 

Kronoberg och Malmö bytt kontor under det senaste ett och halvt året. Officiell invigning sker efter 

helgerna. Då har förhoppningsvis alla kartonger tömts och samtliga medarbetare kommit på plats. 

Efter helgerna så rivstartar vi med vår årliga Infrastrukturkonferens, denna gång återigen i Hässleholm den 

12 januari då bland annat vår infrastrukturminister och Trafikverkets generaldirektör är på plats för att 

diskutera konkurrensfrågor. Se länken nedan för anmälan: 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/2017-11-08-infrakonferens-12-januari-201__7461 

Sen följer det 8 stycken lokalföreningsstämmor runt om i regionen, från Jönköping i norr till Malmö i söder. 

Passa då på att delta och träffa era styrelseledamöter och ta del i diskussionen om byggbranschens 

framtidsfrågor. 

Med det önskar alla vi Region Syd att ni får en fin julledighet med lite julefrid och tid för nära och kära! 

 GOD JUL o GOTT NYTT ÅR! 

/ Anders 

 
På gång i kalendern 

Kalender BI Syd dec 2017- jan 2018 
 

12 jan – Infratoppmöte med bl. a infrastrukturminister Tomas Eneroth i Hässleholm. Kontakt  Anders 

25 jan – Stämma Byggföreningen och Malmö – Lund Byggmästareförening med efterföljande middag, Savoy i Malmö. Kontakt Madeleine 

29 jan – Stämma Byggföreningen i Jönköping. Kontakt Aniola  

31 jan – Stämma Byggföreningen Kronoberg i Växjö. Kontakt Kjell 

6 feb – Träff nya medlemmar i Malmö. Kontakt Madeleine 

6 feb – SME-träff. Information från ID 06. Kontakt Madeleine 

7 feb – stämma Byggföreningen i Blekinge. Kontakt Johanna 

8 feb – Plan- och Byggdagen Skåne Nordost i Hässleholm. Kontakt Anders 

23 feb – Stämma JLB, Jönköping. Kontakt Aniola 

28 feb – Stämma Byggföreningen Östra Skåne i Kristianstad. Kontakt Anders 

Glöm inte att gå in på Entreprenörsskolans utbildningar och kurser i Syd. Kursutbudet hittar du här  

Kontakt: Ingrid 
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Brist på tjänstemän och arbetare 

Vi i region syd hade en regionkonferens i november där vi 

bjöd in våra systerföreningar Takentreprenörerna, 

Ställningsentreprenörerna, Järnvägsentreprenörerna samt 

Mobilkranföreningen Lyftspecialisterna. De fick en chans 

att ventilera hur deras bransch ser ut och hur den 

kommande kompetensförsörjningen tycks se ut i 

framtiden. 

Byggbranschen och dessa andra närliggande branscher 

delar samma framtida problem. Var hittar vi våra framtida 

medarbetare? 

Vi på Sveriges Byggindustrier i Malmö/Lund har sedan 

förra året tagit ut åttondeklassare på studiebesök på våra 

medlemsföretag, stora som små företag. 

Vi har köpt in skyddsutrustning samt abonnerar en buss 

som hämtar upp eleverna och kör ut till byggen. Detta för 

att visa vår bransch och eventuellt så ett frö i deras 

huvuden om vad branschen kan erbjuda dem. Vi tycker det 

är viktigt att vi framhäver arbetaryrkena samt 

tjänstemannayrkena då det råder brist på allt för tillfället. 

Dock märker vi att våra medlemsföretag som skriker efter 

kompetens i högkonjunkturens tid bitvis har svårt att ta 

emot studiebesök. Kompetensbristen är ett faktum och vill 

vi ha en eftertraktad bransch krävs det att vi arbetar 

proaktivt.  

Om ni är intresserade av att ta emot studiebesök kontakta 

mig på melanie.blockley@sverigesbyggindustrier.se 

Läs mer om våra studiebesök här 

 

 

 

 

Uppstart för Kvinnligt nätverk i Jönköping 

Den 22 november var det uppstart för kvinnligt 

nätverk i Jönköping.  

15 kvinnliga kolleger från olika företag i 

Jönköpingsområdet var på plats hos BI i Jönköping 

för att lyssna på Sofia Paldanius som berättade om 

sin karriär.  

Sofia är en av Sveriges genom tiderna mest 

framgångsrika kanotister. Sofia berättade om sin 

karriär och sina framgångsnycklar. Vad det innebär 

att verkligen satsa allt på sin sport? 

 

 

Vi hoppas intresset för det kvinnliga nätverket i 

Jönköping håller i sig och att fler kvinnor kommer 

till nästa tillfälle som kommer bli till våren. Har ni 

intresse av en inbjudan till nästa tillfälle maila då 

till Aniola.blomberg@sverigesbyggindustrier.se  
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