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Anders har ordet 

I skrivande stund har det går mer än tre 

månader sedan valet och vi har ännu ingen 

regering… 

Talmannen Andreas Norlén kämpar febrilt 

med att finna olika vägar till en gångbar regeringsbildning, än 

så länge utan framgång. Emellertid har riksdagen röstat igenom 

en budget med vissa bitar som påverkar vår bransch, och vill 

man, så här i juletider, så kan man se det som kommande 

julklappar: 

- Investeringsstödet för nyproduktion av hyresrätter 

trappas av. Detta är i linje med Sveriges 

Byggindustriers syn dvs. det är inte säljaren utan 

konsumenten som skall stöttas. 

- Rut- och rotavdragen ska utvidgas. Dessa 

sysselsättningsskapande åtgärder som minskar 

svartarbetet känns välkomna för att trycka bort den 

oschyssta konkurrensen. 

- Ytterligare skattesänkningar med bäring på 

arbetslinjen väntas också införas. 

Med det sagt är det alltid intressant att försöka sia om 

konjunkturen och framtiden. Många av er har haft mer än 

tillräckligt att göra och upplever att kompetens- och 

medarbetarbrist varit det största hindret under en period. 

Skulle marknaden plana ut och svalna av så menar en del av er 

att det även får positiva effekter då projekten hinns med 

bättre. I vår region har vi heller inte haft det febriga tillstånd 

som rått i Mälardalsområdet och följaktligen inte heller det 

behovet av tillfrisknande. Däremot finns det ett antal 

finansiella hinder som höjer tröskeln för dem som vill in på 

bostadsmarknaden; exempelvis skärpt amorteringskrav och 

bolånetak.  

Med tanke på att kompetensförsörjningen är en av de 

svårigheter som branschen lider av så är det glädjande att 

informera om att vi nu tagit ut över 500 åttondeklassare på 

studiebesök på era arbetsplatser. Förhoppningsvis väcker vi ett 

intresse hos många av eleverna. Detta kan ni läsa mer om 

längre ned i brevet. 

För att ytterligare öka branschattraktionen så har vi, Sveriges 

Byggindustrier, nu tillsammans med några av fackföreningarna, 

även tagit fram ett jämställdhetspris där vi lyfter fram de 

företagare som arbetat extra hårt för att öka mångfald och 

verka för jämställdhet. Kriterier och hur man nominerar finner 

ni här:  www.jämställdhetsbygget.se  

Tillbaka till det (o-) politiska läget;  

Alla ni vänner av infrastruktur som undrat var inbjudan till årets 

Infradag i Syd tagit vägen, då vi inte har någon inframinister än 

så har vi valt att skjuta fram seminariet till den 29 mars. Det blir 

alltså inget av i januari. Detsamma gäller Malmö-Lunds 

bostadspolitiska träff, Turning Torsoträffen, (normalt i 

december), den är flyttad till den 4 mars.  

Med det önskar vi att den oavlönade, illa utrustade, skift- och 

säsongsarbetande tomten hinner runt till er alla! 

God Jul önskar alla vi i Region Syd, och hoppas att ni får tid att 

varva ner med nära och kära! 

På gång i kalendern 
 

Kalender BI Syd dec-18 – mars-19 

14 dec – Information Kvartsdamm i Kristianstad. Kontakt Anders 

15 jan – Jönköpingsdagen ”Så bygger vi Jönköping med sikte på 2030”. Kontakt Aniola 

26 jan – Stämma Nordvästra Skåne. Kontakt Eva 

31 jan – Stämma Malmö-Lund Byggförening. Kontakt Madeleine 

31 jan – Stämma Kronoberg. Kontakt Therese 

5 feb – SME möte Malmö. Kontakt Madeleine 

6 feb – Stämma Blekinge. Kontakt Therese 

7 feb – Digitalisering i Byggbranschen i Hässleholm. Kontakt Anders 

15 feb – Möte om Stadsutveckling med Hässleholms politiker. Kontakt Anders 

22 feb – Stämma Byggföreningen Jönköpings län. Kontakt Aniola 

28 feb – Stämma Östra Skånes Byggförening. Kontakt Anders 

7 mars – Stämma/Byggmästardagen i Kalmar. Kontakt Göran  

7 mars – Stämma Halland. Kontakt Martin  

5 mars - Försäkringar- Jönköping. Kontakt Jan-Åke 

29 mars- Infrakonferens Hässleholm. Kontakt Anders F 

 

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

Kontakt: Ingrid 
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Vilka fantastiska studiebesök vi haft 
 

Som vi har skrivit tidigare, har vi ett projekt som går ut på 
att visa byggbranschen för högstadieelever. Detta gör vi 
eftersom det är viktigt att tidigt introducera branschen så 
att vi alltid hittar rätt kompetens.  
 
Under året som gått har jag haft förmånen att träffa 138 
stycken åttondeklassare och fått lov att ta ut dem till 
engagerade medlemsföretag.  
Det var hösten 2016 som vi påbörjade detta projekt och vi 
har under två år tagit ut 504 stycken elever. 
 
Jag kommer även skriva om vårt inspirationsmaterial till 
skolor och företag, då förarbetet hos er båda kommer 
resultera i bättre besök. Är det något mer jag behöver ha i 
åtanke inför besöken så kontakta gärna mig. Jag är öppen 
för nya idéer och förändringar i projektet. 
 
Stort tack till Thage, Veidekke, NCC, JM, Peab, MVB, 
NIMAB, Wästbygg, Erlandsson bygg i syd, Servicekuben, 
NBI och Skanska som ställt upp och arrangerat fantastiska 
besök. 
Vill ni också ta emot ett studiebesök, maila 
melanie.blockley@sverigesbyggindustrier.se 
 
                                                    // Melanie 

 

 

 

 

 

Kvinnligt nätverk på besök hos Absolut Vodka 

Denna gången styrde 45 kvinnliga nätverkare mot Åhus och The 

Absolut Company AB.  

Vi blev väl mottagna av produktionsdirektör Anna Schreil och 

hennes kollegor. Anna nominerades för ”Årets innovativa 

ledarskap” 2017. 

 Efter ett intressant föredrag av Anna om sin egen resa från 

studietiden till uppdraget som produktionsdirektör på Absolut, 

fick vi en intressant rundvandring i fabriken.  

Det var extra intressant att höra om företagets arbete med 

hållbar produktion och hur de använder ingredienser från deras 

närområde. Deras fokus på hållbarhet är mycket aktuellt, och det 

är lika aktuellt för vår egna bransch då vi hittar nya sätt att bygga 

på för att ta vara på energi och att vara miljövänlig.  

Vi tackar The Absolut Company AB för en mycket intressant 

eftermiddag och kväll. 

 

Bild: Kristianstadsbladet 

 

 

Vi välkomnar nya medlemmarna 
 

Lomma Bygg & Montage AB, 559001-1648 

Mur & Kakeldesign i Trelleborg AB, 556772-7341 

Foxor Bygg AB, 556855-9479 

G Entreprenad AB, 559004-6230 

AM Gruppen Karlskrona AB, 556914-4792 

MNB, Malmö Nya Bygg AB,559018-7398 

Ängelholms Plattsättning & Bygg AB,556839-4612 

Granqvist Åkeri & Schakt Vinslöv AB,556403-9088 

Ted K Mårtensson Construction AB,559105-6006 

Tenghagen & Co i Kristianstad AB,556664-5569 

Åsälvs Mureri AB,556663-7525 

Edahls Byggentreprenad AB,556778-1991 

RA Global Byggvision AB,556966-1720 

Ågårds Byggservice AB,556891-8360 
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