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Anders har ordet 

 

Snart sommar 

Vi är nu i slutet av juni, studenterna har 

sprungit ut och midsommarsillen är uppäten. Livet är på många 

sätt lite lättare, inte minst klädmässigt. Det fick även vi erfara 

som tog oss till Umeå i mitten på maj, då Sveriges 

Byggindustriers årliga förbundsstämma gick av stapeln. Det 

bjöds på fint väder och Umeå visade sig från sin bästa sida. Att 

det sedan valdes en ny ordförande med rötterna i region Syd 

gjorde bara upplevelsen bättre. Stort grattis till Carin 

Stoeckmann som nu ytterst rattar vår gemensamma farkost. Ett 

tema som togs upp på stämman var just sund konkurrens, ett 

av våra fyra fokusområden. Här arbetar vi tillsammans med 

bland annat Byggnads för att göra branschen ännu attraktivare 

med hållbara anställningsvillkor och säkrare byggen.  

I regionen har vi även skickat in ansökan till YH-myndigheten 

med en önskan om att starta samma platschefsutbildning i 

Malmö som vi bedriver i Jönköping. Vidare så har vi gjort en 

utredning avseende möjligheten att starta en egen 

branschskola för hantverkare. Det visar sig dock att det även 

under rådande högkonjunktur finns lediga utbildningsplatser i 

regionen så det är inte volymen som behöver ändras. Vi 

behöver gemensamt öka attraktionskraften så att åtminstone 

75% av de som söker in faktiskt fullföljer utbildningen och söker 

sig till våra företag. 

Fortsatt inom utbildningstemat så har vi nu slagit ihop 

Entreprenörsskolan med Stockholms BF:s 

utbildningsverksamhet. Nytt namn blir BUC, Byggbranschens 

UtbildningsCenter. 

Under semestern sker det även förändringar i Helsingborg; vårt 

lokala kontor flyttar upp till nya lokaler på Västra Berga, 

Florettgatan 27D. 

Personalmässigt har vi två nya medarbetare på ingång; Henrik 

Claesson och Peter Ek, båda har en bakgrund från 

Installatörsföretagen och börjar i mitten på augusti  på 

Jönköpingskontoret. Henrik kommer att börja som 

rådgivare/förhandlare inom arbetsrätt och kollektivavtal och 

Peter kommer att ta över rollen som lokalchef efter Jan-Åke 

Andersson. Jan-Åke kommer att gå i pension vid årsskiftet. 

Med det sagt så hoppas jag att er sommar och semester blir 

som ni önskar! 

 

På gång i kalendern 
 

Kalender BI Syd aug-sep 

  

13 aug – Träff nya medlemmar i Malmö. Kontakt Madeleine 

30 aug – Årets Bygglärlingar utses. Kontakt Martin 

30 aug – Medlemsträff i Kristianstad. Kontakt Anders 

3 sep – Företagsträff Malmö. Kontakt Madeleine 

3 sep – Träff nya medlemmar i Malmö. Kontakt Madeleine 

10 sep – Löne- och HR Gruppmöte i Helsingborg. Kontakt Eva 

17 sep – Kvinnligt Nätverk i Malmö. Kontakt Eva och Madeleine 

25 sep – Arbetsmiljökonferens på Arlanda Charlotta och Anders 

 
 

Glöm inte att gå in på Byggbranschens Utbildningscenters utbildningar och kurser i Syd. 

Kursutbudet hittar du här  

Kontakt: Ingrid 
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YH Byggproduktionsledare 

Byggproduktionsledare 400 yrkeshögskolepoäng (2 år) - 

utbildning i Jönköping och Malmö. 

Som många av er vet driver vi i region syd en YH-utbildning 
tillsammans med Tekniska Högskolan i Jönköping, en 
utbildning för framtida arbetsledare. 

I mitten av september öppnar anmälan för kursstart i 
januari 2020. Så ni som arbetar med personalfrågor, det är 
hög tid att se över vem ni vill satsa på i att bli en 
kompetent arbetsledare. 

En stor del av utbildningen kommer att genomföras ute på 
företagen och benämns som LIA (Lärande i arbete). 
Sveriges Byggindustrier Syd kommer att använda sina 
lokala medlemsföretag (nationella såväl som regionala) 
som samarbetspartners för att säkerställa kvaliteten i 
utbildningen. Såväl innehåll som genomförande styrs av en 
lokalt sammansatt ledningsgrupp. 

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel. 
Detta gäller både den arbetsplatsförlagda och den 
teoretiska delen. Kurslitteratur och eventuella certifieringar 
betalar eleven själv. Studiemedel söks via CSN, 
www.csn.se  

För mer information kontakta 
mikael.granlund@sverigesbyggindustrier.se 

Läs mer på www.sverigesbyggindustrier.se/yh 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vi välkomnar nya medlemmar 

Rivad AB, Ystad, 559027-9583 

Vätterstadens Ställningsmontage AB, Jönköping, 556970-0668 

Lennart Ottosson Bygg & Fastighets AB, Växjö, 556470-9839 

MMB i Båstad, Båstad, 556624-0510 

Måleri och Bygg i Hässleholm AB, Bjärnum, 556829-8383 

Norje Sambruk AB, Sölvesborg, 556633-8173 

PBW i Vetlanda AB, Vetalnda, 556703-9101 

PMB Construction Byggservice AB, Asarum, 559046-3369 

SM-snickarna Syd AB, Glumslöv, 559055-1874 

Stensnäs Bygg AB, Värnamo, 559151-7213 

Strixen AB, Hässleholm, 556870-9389 

Svensk Industriutveckling AB, Gränna, 556558-7630 

T Ottosson Bygg & VVS AB, Braås, 556577-2588 

Taksäkerhet Syd AB, Åhus, 559020-2759 

Foam King Sweden AB, Trelleborg, 556849-5096 

A Byggare i Väst AB, Varberg, 556936-9977 

Arne Klang Bygg AB, Gislaved, 556740-8892 

Jönköping TomHouse AB, Jönköping, 556864-9858 

Bygg Mera i Skåne AB, Lund, 556788-1734 

Eskilsson & Bratt Byggservice AB, Jönköping, 556705-3961 

FR Bygger på Öland AB, Färjestaden, 556802-8376 

Fransson Bygg i Värnamo AB, Värnamo, 556482-3994 

Grenado Isolering AB, Ödåkra, 559004-5372 

HeLis Städ Ab, Hässleholm, 559189-4919 
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