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Anders har ordet 

Lokalföreningsstämmor i hela regionen, YH i norr och söder 

och fortsatt behov av kompetens. 

Så här i inledningen på året är det många av er som deltager på de 

årliga lokalföreningsstämmorna. Ledamöter i styrelsen, 

suppleanter, valberedning, utskottsdelegater skall väljas och inte 

sällan sker detta under trevliga former tillsammans med kollegor. 

Som det ser ut är det dock sista gången som det väljs 

representanter till regionstyrelsen. Denna skall ju, som vi tidigare 

skrivit om att avvecklas i samband med den ordinarie 

förbundsstämman i Göteborg den 17 maj.  

En annan sak som sker i början på ett nytt år är tilldelning av 

utbildningsplatser avseende yrkeshögskoleutbildningar. Vi kan stolt 

berätta att vi fått förnyat förtroende både i Malmö och Jönköping 

avseende vår 2-åriga Byggproduktionsledarutbildning de 

kommande fyra åren. I Jönköping utökar vi dessutom verksamheten 

med en 1-årig Produktionschefsutbildning med start hösten 2018 

och även denna utbildning får vi grönt ljus att driva i fyra år framåt.  

För er som missade vår Infrastrukturkonferens i Hässleholm med 

Infrastrukturminister Thomas Eneroth, kan ni se klipp via länken 

här. Årets tema var prioriterade projekt och sund konkurrens inom 

infrastruktur.   

Med det önskar alla vi i Region Syd att ni får en fin start på 2018 

och gläds åt att det blir ljusare! 

/ Anders 

 

        

 

 

 

Vi välkomnar våra nya medlemmar 

Barabygg.se Entreprenad AB 
Betongfabriken i Stockholm 
AB Karlssons Fasadredovisning i Skåne 
Byggentreprenad Resurs i Sverige AB 
Conny Andersson Bygg AB 
El & Byggcenter i Skåne AB 
Maja & Company AB 
Mikael Ekmans Bygg AB 
Sandalhs Grus & Asfalt AB 
Tomas Jonsson TJ’s Tak och Bygg AB 
Blue Wall Construction Väst AB 
JWE Sanering AB 
Pmt Trädgårdsentreprenad AB 
R Larning Håltagaren AB 
 

/ Eva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

På gång i kalendern 
Kalender BI Syd mars – april 2018 
6 mars – SME träff – SME akademien. Kontakt Madeleine 

6 mars – Träff nya medlemmar i Malmö. Kontakt Madeleine 

8 mars – Byggmästardagen i Kalmar. Kontakt Göran      

20 mars - Informationsträff nya Dataskyddsförordningen i Kalmar. Kontakt Johanna och Madeleine 

21 mars- Speed-dating, Helsingborg Kontakt Eva 

21 mars - Informationsträff nya Dataskyddsförordningen i Växjö. Kontakt Johanna och Madeleine 

22 mars - Informationsträff nya Dataskyddsförordningen på Ronneby Brunn. Kontakt Johanna och Madeleine 

23 mars- Speed-dating, Malmö Kontakt Martin A 

3 april – Träff nya medlemmar i Malmö. Kontakt Madeleine  

3 april – SME träff. Ämne ej bestämt. Kontakt Madeleine  

19 april – Kvinnligt nätverk i Malmö. Kontakt Eva och  Madeleine 

19 april – Arbetsmiljöseminarium i Malmö. Kontakt Charlotta 

27 april – Byggbranschens Säkerhetsdag i hela landet Charlotta och Säkerhetsdagen 

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

Kontakt: Ingrid 
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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 

 

Vi säger hej då till Kjell, och välkommen till 

Therese! 

Som många redan vet gick lokalchefen för Växjö Kjell Karlsson i 

pension i dagarna. Vi önskar dig all lycka i din nya roll som 

pensionär. Vi är också mycket glada för att Therese Granstrand 

vill arbeta hos oss. Therese kommer att vara lokalchef för Växjö 

med Kronoberg och Blekinge som verksamhetsområde. 

Hon kommer närmast från Peab där Therese har arbetat med 

personalfrågor på både tjänstemanna- och hantverkssidan i 

Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Hon har även en bakgrund på 

Skanska och NCC samt ombudsman på Unionen.  

Therese bor i Växjö med sin man Jonas och deras barn. Fritiden 

ägnas åt familj, hus, löpning, cykling och ridning.   

Therese hälsar att det känns väldigt roligt att få börja på Sveriges 

Byggindustrier. Hon ser fram emot nya utmaningar och 

arbetskamrater och att få möjlighet att skapa medlemsnytta för 

våra medlemsföretag. 

 

 

 

Säkra er kompetensförsörjning 

 
Sveriges Byggindustrier tillsammans med 

Arbetsförmedlingen, ME, Seko och Byggnads kommer att 

hålla i en speed-dating mellan våra medlemsföretag och 

inskrivna från andra länder på arbetsförmedlingen.   

Vi vet att vi måste hjälpa våra medlemsföretag att trygga 

deras framtida kompetensförsörjning och detta är ett sätt i 

rätt riktning.  De som företagen rekryterar via träffen 

kommer att varva praktik med arbetsmarknadsutbildning 

och detta är baserat på den mycket framgångsrika 

Skövdemodellen som bland annat Maria Skoog på Sveriges 

Byggindustrier Skaraborg har varit med att ta fram. 

Helsingborg har sin träff den 21 mars, Malmö har sin träff 

den 23 mars och en träff i Kristianstad är även i 

planeringsstadiet. 

Träffen är upplagd på det sätt att vi inleder med ett kort 

informationsmöte med de arbetssökande och därefter får 

de gå runt till alla företag på plats och kort presentera sig 

själva och låta företagen få en uppfattning om deras 

blivande medarbetare. 

Dagen avslutas med eftersnack med parterna och hur 

vägen framåt kan tänkas att se ut. 

/ Martin A 

 

 

 

 

 

 

   

Seminarium i Malmö den 19 april  

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

forskningsstudien ”Bortom Noll – En hälsofrämjande byggbransch”. 

Anmäl här 

Byggbranschens Säkerhetsdag den 27 april 

Sveriges Byggindustrier arrangerar varje år en särskild Säkerhetsdag där vi på olika sätt vill skapa uppmärksamhet kring 

säkerheten på våra byggarbetsplatser. 

Läs mer här 

 

/ Lotta 
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