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Anders har ordet  

Förbundsstämma i Göteborg med 

ändrade stadgar, vad innebär det? 

Den 17 maj röstades det för andra gången, 

de föreslagna stadgeförändringarna igenom. 

Vad innebär detta och hur påverkar det alla er medlemmar är 

det många som undrar. 

Förändringarna, (bland annat sänkt avgift, slopande av 

regionstyrelser, fokus på det lokala arbetet), har nämnts 

tidigare i Byggfokus, se vår hemsida om ni behöver fräscha upp 

minnet. 

Det kommer ges ökat fokus på medlemsarbete i utskott och 

nätverk och i samband med det så är det på sin plats att 

faktiskt nämna alla de verksamheter som redan pågår 

tillsammans med er. Många känner till det men långt ifrån alla. 

Härnedan kommer en kort beskrivning av lejonparten. 

Utförligare information kommer löpande i kommande 

Byggfokus Syd. För er som redan nu vill engagera er så finns 

kontaktpersonerna nedan. 

SME-utskottet; ett regionalt utskott för Små och Medelstora 

Entreprenörer, (SME), verkar för bättre förutsättningar för 

mindre byggföretag. Ansvarig kontaktperson är Martin Klang. 

Bostadsutskottet; i huvudsak skånskt, verkar för bättre och mer 

långsiktiga förutsättningar för bostadsbyggandet. Ansvarig 

kontaktperson är Bo Adling.  

Forsknings- och Utvecklingsutskottet, FoU, eller snarare 

nätverket, undersöker nya tankar, teser och metoder inom 

främst byggproduktion. Ansvarig kontaktperson är Corfitz 

Nelsson. 

Lön- och Avtalsgrupper har vi flera inom regionen: I Skåne och 

Halland är Niklas Arvidsson kontaktperson, i Jönköping är det 

Christer Lindheim. I övriga Småland-Blekinge är det Johanna 

Appelgren.  Johanna ansvarar även för det regionala Väg o 

Bannätverket. 

HR-nätverk; ett Skåne-Halland, ansvarig Eva Hammarbäck, ett 

Kronoberg, Kalmar, Blekinge, ansvarig Johanna Appelgren. 

Kvinnligt nätverk; i södra regionen kontakta Eva Hammarbäck 

eller Madeleine Högberg-Olsson. I Jönköping kontakta Aniola 

Blomberg eller Madeleine Högberg-Olsson. 

Byggruppen för arbetsmiljö: finns huvudsakligen i den södra 

regiondelen, kontaktpersoner är Charlotta Gottschalk-Dieden 

och Anders Fredriksson. 

Miljönätverk Skåne: ansvarig Corfitz Nelsson, syftet med 

nätverket är att höja och utveckla medvetenhet och kompetens 

om miljöfrågor. 

Områden där vi inte har specifika medlemsutskott eller nätverk 

är Infrastruktur och Kompetensförsörjning, däremot diskuteras 

en uppstart.  

Med det önskar alla vi Region Syd att våren/sommaren 2018 

fortsätter på den inslagna vägen! 

På gång i kalendern 
24 maj – VIP kväll på T4 Hässleholms Tekniska skola. Kontakt Anders 

24 maj – VD/Chefsmöte Skåne. Kontakt Madeleine 

29 maj –Mediaträning/Krishantering i Helsingborg. Kontakt Eva 

4 juni –  Årsstämma Trelleborgs Byggmästareförening. Kontakt Madeleine 

19 juni- Medlemsmöte-information om ID06. Kontakt Anders F 

16-17 aug –  Konferens Attraktiva Kollektivavtal Malmö Live. Kontakt Madeleine  

 

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

Kontakt: Ingrid 
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Catharina Elmsäter-Svärd kom till Malmö 

Sedan ett par år tillbaka har vi ett Kvinnligt Nätverk där vi i 

branschen träffas två gånger per år för föreläsning och 

diskussion. Vid den senaste träffen besöktes vi av Sveriges 

Byggindustriers VD. Hon berättade om sin livsresa inom politiken 

och arbetslivet. 

Att bli erbjuden chanser i livet och att inse vad de innebär, är en 

av nycklarna till hennes framgång. Hennes råd till andra kvinnor i 

näringslivet är att inte överanalysera varenda situation eller 

chans, utan att köra på och lita på sin förmåga.  Vi avslutade 

träffen med en frågestund och en diskussion, och som vanligt 

lyftes intressanta frågeställningar upp till ytan. 

Nästa träff är i höst, vi återkommer med information. 

 

 

 

 

 

Många frågor om GDPR 

 
Som ni säkert känner till gäller dataskyddsförordningen 

(GDPR) alla företag oavsett bransch. Då detta inte är en 

branschspecifik fråga kommer Sveriges Byggindustrier inte 

att tillhandahålla mallar och checklistor eller rådgivning 

avseende Dataskyddsförordningen. I den mån 

branschspecifika frågor uppkommer kommer vi dock att 

hantera dem och informera företagen. Svenskt Näringsliv 

har tagit fram en vägledning för företagen här. 

Svenskt Näringsliv håller även på att i samverkan med 

medlemsorganisationerna ta fram ett dokument med 

frågor och svar angående Dataskyddsförordningen kopplad 

till arbetsrätt. Så snart dokumentet är färdigt kommer vi att 

länka till det på vår hemsida.  

Det finns även mycket information på Datainspektionens 

hemsida: https://www.datainspektionen.se/, som bland 

annat länkar till en guide för småföretagare. 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

Framtidens bostadsbyggande i fokus 

Den 25 april genomfördes Blekinge byggardag. Evenemanget genomfördes på Östra Piren i Karlshamn och bland gästerna 

fanns både medlemsföretag och externa gäster. I enlighet med temat så var föredragen inriktade på bostadsbyggande och 

först ut bland talarna var Alf Karlsson, statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, som 

berättade om regeringens bostadspolitik. Därefter fick gästerna lyssna på Göran Cars, professor i samhällsbyggnad vid KTH, 

som framförde sitt föredrag ”Bostadsbyggande – snabbt och mycket – hur gör man?”. Anna Broman, bostadspolitisk expert 

på Sveriges Byggindustrier, berättade hur vi rustar Sverige för 11 miljoner invånare 2025 och avslutningsvis så äntrade 

Blekinges landshövding Sten Nordin scenen och talade om ”Samverkan för ökat bostadsbyggande i Blekinge”. Moderator 

under dagen var Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC AB.  

 

 

 

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/digitalisering/foretagen-och-dataskyddsforordningen-nya-regler-for-hantering-av_670508.html
https://www.datainspektionen.se/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/for-foretagare/

