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Anders har ordet 

Två fokusområden; Säkerhet och 

Sund Konkurrens 

SÄKERHET 

Den 26 september anordnades, för sjätte året i rad återigen 

Stand Down. Aktiveten innebär att arbetet på en arbetsplats 

avstannar för att man gemensamt reflekterar över 

arbetsplatsens risker. Detta är ett event som Trafikverket 

arrangerar tillsammans med anläggningsbranschen runt om i 

Sverige på stora såväl som små arbetsplatser. Undertecknad 

hade förmånen att tillsammans med Trafikverkets 

Generaldirektör Lena Erixon, få delta vid NCC’s stora projekt 

Lund-Arlöv 4-spår.  

(Detta projekt som i skrivande stund stängt av Sveriges 

trafikabla kroppspulsåder, E6:an för att lansera in två stycken 

tillfälliga broar under motorvägen. 55 000/dygn skall ledas om 

fram till den 27 oktober då arbetena beräknas klara, så under 

tiden, välj annan väg eller transportsätt i rusningstrafik). 

Syftet med Stand Down är att skicka en stark signal om allvaret 

i arbetsmiljöfrågan och en påminnelse om att alltid sätta 

säkerheten främst. I manifestationen ingår en tyst minut för att 

hedra kollegor som förolyckats eller råkat ut för allvarliga 

olyckor. 

SUND KONKURRENS 

Sund konkurrens är något som är livsviktigt för alla kämpande 

företag som vill och försöker göra rätt. Att det är 

myndigheternas sak att hålla efter dem som bryter mot lagar 

och föreskrifter är vi nog alla överens om, även om det inte 

alltid finns de resurser som önskas. Våra egna kollektivavtal 

däremot, där vi förhandlar fram schysta villkor för arbetsgivare 

och arbetstagare är något som vi själva skall följa och följa upp.  

Att vara medlem i Sveriges Byggindustrier skall stå som ett 

kvalitetsmärke för den som står i begrepp att upphandla en 

entreprenad. Lönedumpare och skattesmitare hör inte hemma 

i en sund byggbransch och skall uteslutas som medlemmar om 

det fuskas. 

Parallellt med att vi arbetar med strategin för fokusområdet 

Sund konkurrens har vi, i varje region utsett en projektansvarig 

som kommer att arbeta med frågorna. På centralt håll har vi 

anlitat journalister från -Stoppa Fusket- för att gräva fram 

oegentligheter som skall stävjas. I september uteslöts nio 

företag vilka inte levde upp till medlemskriterierna. 

MEDLEMSREKRYTERING 

Under 2019 kommer vi dessutom att dra igång vår 

värvningskampanj, då vi vill få in fler företag i BI. Detta för att 

en större andel av branschen skall verka sunt och seriöst, samt 

för att vi då, med ännu fler medlemsföretag, kan driva 

branschfrågorna gentemot politiker och andra.   

Med det önskar alla vi i Region Syd att årstiden fortsätter att 

bjuda på vackra höstdagar med både soligt och krispigt väder! 

  

 

På gång i kalendern 
Kalender BI Syd okt - dec 2018 

17 okt – Bortom noll Tekniska Högskolan i Jönköping. Kontakt Aniola 

18 okt – Arbetsmiljöinformation fokus kvartsdamm i Karlshamn och Karlskrona. Kontakt Johanna 

22 okt – HLR i Malmö. Kontakt Melanie 

6 nov – SME möte Malmö. Kontakt Madeleine 

6 nov – Träff nya medlemmar i Malmö. Kontakt Madeleine 

8 nov – Sydöstra Skånes politikerträff i Ystad . Kontakt Corfitz  

12 nov – Höstmöte Bäckaskogs slott, Kristianstad. Kontakt Anders 

20 nov – Kvinnligt Nätverk i Åhus. Kontakt Eva/Madeleine 

22 nov – VD/Chefsmöte Skåne. Kontakt Madeleine 

23 nov – Framtidsbygget, Radisson Blu Hotel i Helsingborg. Kontakt Eva 

5 dec – politikerträff Turning Torso i Malmö. Kontakt Madeleine 

 

 

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

Kontakt: Ingrid 
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Höstmöte på High Court 
Den 8 oktober höll Malmö-Lund 

Byggförening/Byggmästareförening sitt höstmöte i High 

Courts vackra lokaler i Malmö på temat ”Ledarskap och 

mångfald i ett inkluderande samhälle” 

Efter inledande föreningsmöte gästades vi av Jörgen 

Rasmusson ordförande i HK Malmö och Anna Nystedt 

styrelseledamot i FC Rosengård. Anna och Jörgen delade 

med sig av FC Rosengårds och HK Malmös framgångsrika 

arbete på temat för dagen. Det blev en intressant och 

givande eftermiddag för de 30 deltagarna som avslutades 

med en god middag. 

/Madeleine  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Glöm inte att anmäla er till Framtidsbygget som äger rum 

23 november i Helsingborg. Läs mer här  

 

 

 

 

Kraftig ökning av byggstölder 

Augusti och början av september har tyvärr inletts på ett 

tråkigt sätt genom att antalet polisanmälda stölder från 

skånska byggarbetsplatser har skjutit i höjden. Stölder från 

byggarbetsplatser kostar mycket pengar, det tar mycket tid 

och det bidrar till att göda en till stor del organiserad 

brottslighet. Samtidigt går det att göra mycket för att reducera 

risken och med ganska små medel.  

 

• Märkning med osynligt märk-DNA. Mycket 
kostnadseffektivt och tar inte mycket tid i anspråk. BI 
medlemmar har rabatt på SmartWater via Eurosafe, 
se Byggplatsen.  

• Kameraövervakning är mycket effektivt! 
Arbetsplatser i högriskområden och/eller med stora 
värden på arbetsplatsen bör övervakas med kamera 
uppkopplad mot larmcentral.  

• För en dialog med polisen inför etablering om det är 
ett utsatt område.  

• Tänk efter hur maskiner, annan dyrbar utrustning, 
nycklar etc. förvaras. Såväl nattetid som dagtid.  

• Statistiken visar att en arbetsplats som en gång 
utsatts för inbrott/stöld löper en hög risk att utsättas 
igen. 1/3 av de drabbade arbetsplatserna utsätts för 
förnyad brottshändelse, ofta inom en månad. Det vill 
säga, har det hänt en gång är risken stor det händer 
igen.  

• Polisanmäl ALLA inbrott, stölder och försök till 
detsamma!  

 

Läs även mer på sbuf.se, sök på ”stölder” eller projekt 12863 

för ytterligare tips om hur du skyddar din arbetsplats.  

 

// Corfitz 

 

 

 

 

Vi välkomnar nya medlemmarna 
Bjäre Entreprenad AB, 556762-4027 
Bjäre Markkonsult AB, 559111-1496 

BTT Rivningsspecialisten AB, 556858-8106 
MBE Brunnsborrning AB, 556957-0467 

Peab Asfalt Väst AB, 559132-6508 
Projektservice Syd AB, 559148-3689 

Öresunds Håltagning AB, 559048-0454 
Concretab AB, 559013-2071 

Malmö Mur & Puts AB, 556675-5574 
Br. Clareus AB, 556763-0818 

 

2018-06-01 

2018-06-01 

2018-05-01 

2018-05-01 

2018-06-01 

2018-05-01 

2018-05-01 

2018-06-01 

2018-07-01 

2018-08-01 

Lomma Bygg & Montage AB, 559001-1648 2018-09-01 

Mur & Kakeldesign i Trelleborg AB, 556772-7341 2018-09-01 

Foxor Bygg AB, 556855-9479 2018-09-01 

G Entreprenad AB, 559004-6230 2018-09-01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

    
   

 

Lotta informerar 
 

Under vecka 43 varje år sätter Byggnads extra fokus på 
arbetsmiljöfrågorna i byggbranschen. Så även detta år. Årets tema 
är ”Kvartsexponering och damm”. Regionala skyddsombud kommer 
att besöka flera arbetsplatser för att gå skyddsronder tillsammans 
med platsledningen och ha fokus på bland annat riskanalyser, 
personlig skyddsutrustning och städrutiner. På följande länk gå det 
att läsa mer om Byggnads Arbetsmiljövecka samt ladda ner 
checklistorna för skyddsronderna 
https://www.byggnads.se/fortroendevald/skyddsombud/arbetsmilj
oveckan-2018/ 
Tänk på att alla arbetsgivare måste ha en skriftlig riskbedömning 
med angivande av skyddsåtgärder för de arbetsmoment i 
verksamheten som innebär exponering av kvartsdamm. Detta kan 
jag hjälpa er med! 
Tveka inte att höra av er till mig för hjälp kring detta eller andra 
frågor eller problem som ni kan ha vad gäller arbetsmiljö och 
säkerhet. För bokning av besök eller rådgivning per telefon eller 
mejl kan ni nå mig på tel 072-5116311 och mejladress 
charlotta.gottschalkdieden@sverigesbyggindustrier.se  
 
// Lotta 
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