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Anders har ordet  

Sveriges Byggindustriers extra 

stämma, samt lite annat nytt   

 

Den 19 september hölls det en extra stämma i förbundet 

Sveriges Byggindustrier. Det med anledning av att det krävs två 

stämmor för att ändra namn och vissa delar i stadgarna. 

Stämman är nu genomförd och namnbyte kommer att 

kommuniceras ut i samband med lanseringen av den nya 

hemsidan. Datum är satt till den 3 februari 2020. 

I förra numret, (slutet av juni), berättade vi om två nya 

medarbetare på ingång, Peter och Henrik. Dessa är nu fullt ut 

på plats i Jönköping och ser till av vi i alla delar av regionen är 

fullt bemannade. Michael och Mikael i Malmö är ju även dem 

på plats nu.  

Andra förändringar som skett/sker: 

- BUC, Byggbranschens UtbildningsCenter, invigdes 

den 29 augusti, och som ni vet är det den samlade 

benämningen på våra olika utbildningsgivare inom 

byggbranschen. BUC är ju även först ut med ny 

hemsida; www.buc.se  och digital teknik; övriga delar 

inom Sveriges Byggindustrier får vänta till den 3 

februari då den nya hemsidan lanseras. 

- Byggbranschens Säkerhets Park, invigs den 7 oktober, 

med syftet att blir en fysisk träningsanläggning där de 

som arbetar i byggbranschen kommer att kunna 

träna på säkerhet. Säkerhetsparken byggs med 

inspiration från det finländska konceptet Safety 

Training Parks.  

Under vårt fokusområde Sund konkurrens sker det under 

hösten nio träffar runt om i Sverige, hos oss den 18 november i 

Malmö och den 6 december i Växjö. Syftet är att med ny 

kunskap, nya verktyg och nätverk kunna få fler att arbeta i rätt 

riktning.  Anmäl dig här 

Sen så här i början av oktober så håll även utkik efter vår 

halvårsprognos som försöker sia lite om de kommande sex 

månaderna och även längre fram, (avtalsrörelsen oaktat). 

Med det sagt så hoppas jag på en fin höst med vackra färger! 

 

 

På gång i kalendern 
 

Kalender BI Syd  

8 okt – Råd o Tips vid anlitande av underentreprenörer i Halmstad. Kontakt Martin 

11 okt – Träff nya medlemmar Helsingborg. Kontakt Eva  

15 okt – Mediaträning i Helsingborg. Kontakt Eva 

16 okt – Frukostmöte Helsingborg. Kontakt  Eva 

17 okt – Byggruppen för arbetsmiljö Skåne/Halland. Kontakt Charlotta och Anders 

4 nov - Höstmöte med Östra Skånes Byggförening. Kontakt Anders 

7-9 nov – TO DO mässa i Malmö. Kontakt Melanie 

15 nov – Framtidsbygget i Helsingborg. Kontakt Eva 

18 nov - Sund konkurrens & Schyssta byggen. Kontakt Charlotta och Anders 

19 nov – Företagsträff i Malmö. Kontakt Madeleine 

25 nov – Arbetsgivardagarna i Malmö. Kontakt Madeleine 

28 nov – Hållbarhetsdag i Kosta. Kontakt Göran 

6 dec - Sund konkurrens & Schyssta byggen. Kontakt 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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En hälsning från Helsingborgskontoret 
 

Vårt Helsingborgskontor flyttade den 1 juli. 

Den nya adressen är Florettgatan 27 D och ligger på Berga 

Industriområde. 

Ni är mycket välkomna att besöka oss 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vi välkomnar nya medlemmar 

J T Wahlbergs Bygg i Åseda AB, 556500-2739 

Mats K Gipsmontering AB, Varbetg, 559090-9619 

Måleriprojekt Sverige AB, Gislaved, 556795-5157 

Ramax Bygg AB, Malmö, 556881-7752 

Veinge Bygg & Akustikmontage AB, 556865-2761 

Byggtjänst i Vassmolösa AB, 556471-9440 

Bocketorp Holding AB, Löttorp, 556678-8906 

D & C Bygg & Fastigheter AB, Yngsjö, 556817-5649 

Sten & Markteknik i Jönköping AB, 559191-1275 

Kundpartner Syd AB, Ramlösa, 556727-5861 

Ostrian AB, Helsinigborg, 556980-1805 

Patrik Andersson Bygg i Perstorp AB, 556670-6551 
 

Utträde 
Ströbecks Bygg & Badrumstjänst AB, Klippan, 556873-2043 

Nässjö Bygg AB, 556057-4278 

Östra Bygg och Tak AB, Lyckeby, 556840-3843 

Pvir AB, Hästveda, 556860-1305 

Corvara Skadesanering AB, Halmstad, 556076-1891 

Gislaveds Takservice AB, 556349-9432 

Kakel Idea Helsingborg AB, Bara, 556829-7823 

Lindström & FlodinAB, Munka-Ljungby, 556894-8284 

Morvi AB, Staffanstorp, 559070-7179 

NPF Bygg AB, Väckelsång, 556792-2793 

Svenska Fräs och Asfaltsåtervinning AB SFA, Markaryd, 556214-7354 

AM Gruppen Karlskrona AB, 556914-4792 

Blekinge Byggentreprenad AB, Karslkrona, 556442-7705 
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Nya medarbetare i region syd 
Peter Ek, Kontorsansvarig/byggföreningskoordinator 
Bosatt i Jönköping med fru och tre vuxna barn. Senaste anställning är som VD på Jönköpings Läns Byggmästareförening 
(JLB) som jag startade i november 2018. Innan uppdraget på JLB arbetade jag på EIO med start 2012, nuvarande 
Installatörsföretagen i Göteborg. Jag arbetade som företagsrådgivare, arbetet innebar frågor i bland annat arbetsrätt, 
branschekonomi, entreprenadjuridik, ackord, elsäkerhet och arbetsmiljö.  

På Sveriges Byggindustrier kommer jag arbeta som kontorsansvarig och byggföreningskoordinator. 

På min fritid är jag helst med familjen, vi reser och ser på handboll i norra Europa. Jag är utbildad handbollstränare och har 

tränat lag i olika åldrar i 25 år. Klubben som jag nu är verksam i heter IF Hallby HK där jag sitter i styrelsen. 
 
 
Henrik Claesson, Regional förhandlare 

Bosatt i Vetlanda med fru och två barn på 10 och 13 år. Fritiden spenderar jag mest på olika fotbollsplaner och i 
handbollshallar runt om i Småland. Kommer närmast från Installatörsföretagen där jag jobbat som företagsrådgivare i 11 
år, dels i Göteborg och dels i Småland/Blekinge.  

På BI kommer jag att jobba med arbetsrätt och förhandlingar inom region Syd med placeringsort i Jönköping.  
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