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Anders har ordet 

Ny (och gammal) personal i region Syd 

 

Med start i söder så har våren gjort en 

framstöt och vi är många som välkomnar de 

allt ljusare dagarna. Vi har ju även, efter rekordlång tid, också 

fått en regering på plats. Det återstår att se vilken 

handlingskraft den förmår uppbåda, speciellt inom bostads- 

och infrastrukturspoIitiken.   

Inom vår egen region Syd så har det skett och kommer att ske 

en hel del personella förändringar. Niklas Arvidsson, tidigare 

rådgivare/förhandlare har tackat ja till en nationell 

samordningstjänst på kansliet i Stockholm, dock utgående från 

Helsingborg. Lycka till Niklas! I och med det så hälsar vi Michael 

Larsson välkommen in i den regionala rollen som 

rådgivare/förhandlare. Många av er känner Michael då han 

suttit med i Lön- och Avtalsgruppen Skåne som representant 

för först Otto Magnusson och sedan JSB. Michael rekryterar vi 

in ifrån region Mellan så det sker just nu en succesiv övergång 

tills region Mellan har hittat ersättare. 

Uppe i Jönköping har jag den stora sorgen att meddela att vår 

rådgivare/förhandlare Christer Lindheim, efter en tids svår 

sjukdom, tyvärr gått bort. Christer kämpade på in i det sista och 

saknas av både familj och arbetskollegor. Självklart blir det lite 

ansträngt en period i regionen innan vi rekryterat in en ny 

ersättare efter Christer. Rekrytering pågår i detta nu. 

 Corfitz Nelsson, vår ansvarige för YH-verksamheten i regionen, 

Byggrådet och även en några delregionala utskott och forum, 

har bestämt sig för att prova vingarna som infrastrukturstrateg 

i Skurups kommun. Lycka till Corfitz! Du är välkommen till vårt 

Infraseminarium i Hässleholm den 29 mars! Ersättare efter 

Corfitz blir en nygammal bekantskap, Mikael Granlund. Mikael 

har tidigare arbetat i region Syd och kommer närmast från en 

befattning som lokalchef i Dalarna. I och med att vi hälsar 

Mikael Granlund välkommen tillbaka så kommer vi även att 

starta ett kompetens- och utbildningsutskott i Skåne. Tanken 

med utskottet är att vi har ett forum där vi enbart fokuserar på 

era, medlemsföretagens behov. I Byn samsas vi nämligen med 

fackföreningarna och i Byggrådet med konsulter, 

fastighetsägare och lärosäten.  

Vi har ju även ett bostadsutskott i Skåne, och i och med att Bo 

Adling går i pension den sista mars, (lycka till Bo!), så kommer 

undertecknad att ansvara för bostadsutskottet. Detta kan ske 

då Lennart Wallander, vår nationelle avtalsexpert tagit över 

rollen som lokalchef i Malmö-Lund, (med vissa undantag). 

Med förhoppning om en alltmer ljus och värmande vår! 

På gång i kalendern 
 

Kalender BI Syd feb 2019 – april 2019 

5 mars - Företagsträff Malmö. Kontakt Madeleine 

5 mars – Träff Nya medlemsföretag. Kontakt Madeleine 

5 mars – Byggarlunch, Jönköping, Hooks Herrgård. Kontakt Aniola 

7 mars – Stämma/Byggmästardagen i Kalmar. Kontakt Göran  

7 mars – Stämma Halland. Kontakt Martin  

26 mars – Löne- och HR Gruppmöte i Helsingborg. Kontakt Eva 

28 mars – Chefs/VD träff Skåne i Malmö. Kontakt Madeleine 

29 mars – Infrakonferens Hässleholm. Kontakt Anders 

2 april – Företagsträff Malmö. Kontakt Madeleine 

2 april - Träff Nya medlemsföretag. Kontakt Madeleine  

25 april – Byggruppen för arbetsmiljö. Kontakt Charlotta 

29 april – Säkerhetsdagen. Tema Säkerhetskultur. Kontakt Charlotta 
 

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

Kontakt: Ingrid 
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Era åsikter behövs för att skapa schyssta 
byggen och sund konkurrens 

 

Sverige växer. Det byggs hundratusentals nya bostäder, 
mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Det är goda 
nyheter för byggbranschen. Tyvärr finns det en baksida, 
byggboomen för med sig en hel del lycksökare. Företag och 
personer som inte har i branschen att göra.  

Sveriges Byggindustrier och Byggnads tar därför nu initiativ 
till ett brett samtal om schyssta byggen och en sund 
konkurrens. Det är viktigt att prata om hur det ser ut idag 
och hur vi vill ha det i framtiden. Vi vill involvera alla som 
arbetar i branschen. 

Använd gärna en arbetsplatsträff för en dialog kring 
schyssta byggen och en sund konkurrens och använd 
workshop materialet på länken nedan. 

 
Klicka på länken för att ta del av workshopmaterialet 

https://www.sverigesbyggindustrier.se/ws 

 

Vid frågor om detta ta gärna kontakt med Charlotta Dieden 

 

 

 

 

 

 

 

Plan- och Byggdagen och Infradagen 

Är ni intresserade av att lyssna på Anna Broman, Bostadspolitisk 
expert Sveriges Byggindustrier, då ska ni anmäla er till Plan och 
Byggdagen Nordost 22 mars. Temat för dagen är ”att bygga i en 
by – att bygga utanför städerna”. 

Den årliga Infradagen hålls som vanligt i Hässleholm, dock fick vi 
skjuta på datumet och den äger nu rum den 29 mars. Här har ni 
chansen att lyssna bland annat på infrastrukturminister Tomas 
Eneroth, Trafikutskottets vice ordförande Anders Åkesson samt 
Generaldirektören för Upphandlingsmyndigheten Inger Ek. 

Ta kontakt med Anders Fredriksson vid frågor om dessa 

evenemang 

 

 

 

Vi välkomnar nya medlemmar 

Bygg AB Lars Bengtsson & Son, 556456-7336 

Group24 AB, 559018-2332 
Hamnstaden Bygg AB, 559068-6837 

Högberg Ebbesson Karttunen Bygg Gnosjö, 556834-1407 

M.E.N. Bygg i Helsingborg AB, 556973-3040 

Mäster Sezay Bygg AB, 559117-7059 

Orli AB, 559084-2869 

OPST Interiör Exteriör AB, 559033-0196 

Schakt i Jönköping AB, 556903-8663 

Stanislaw N Byggservice AB, 556875-7776 

Sva Byggservice AB, 556946-6146 

Timrå Allmontage AB, 556800-1746 

Undertakman i Blekinge AB, 556815-3802 

Växtech AB, 559129-9416 

Adrians Team R&S AB, 559171-3267 

Hamiltone Entreprenad AB, 559174-5277 

Kakla Mera i Malmö AB, 559130-4778 

Naij Teknik AB, 559126-2455 

Rickard Svensson & Stefan Svensson Byggnads AB, 559130-9140 
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Finbesök på Malmö-Lunds årsmöte 
 
Malmö-Lunds byggmästareförenings årsmiddag gästades av 
förbundskaptenen i fotboll, Janne Andersson. På bilden nedan 
ser ni nya lokalchefen i Malmö, Lennart Wallander intervjua 
Janne i riktig Skavlananda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Behöver ni en APL-Handledarutbildning? 

Många av våra medlemsföretag tar sitt ansvar och tar emot 
byggelever samt lärlingar till sina företag. Idag finns det en 
onlinekurs som skolverket har för handledare, men nu satsar även 
Skolverket på att träffa företag och att kostnadsfritt utbilda 
handledare. Utbildningen kan anpassas efter behov och önskemål. 

Vi på Sveriges Byggindustrier kan bjuda in Skolverket så att de kan 
hålla utbildningen hos oss, men först måste vi veta om det finns en 
efterfrågan.  

Kontakta Martin Andersson om ni är intresserade av att deltaga. 
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