
- Här är skrattet lika viktigt som hammaren och spiken.

Byggnadsarbetaren nr 3 1997

Förenade Byggs arbetsplats i Falkenberg går alla in för att ha kul på jobbet. Lågkonjunkturen har 
tystat många arbetsplatser och drivit stämningen i botten. 

Orsaken är stress, tidsbegränsade anställningar och dålig planering. Men här på bygget i 
Hjortsberg, Falkenberg råder en öppen, rak och lättsam stämning efter en medveten satsning från 
både byggnadsarbetare och byggledning. Att skratta gör både jobbet och livet lättare,resonerar de. 

Det är en kvalitetsfråga. 
Glada byggnadsarbetare gör ett bättre jobb. Och anställda som känner sig trygga på en 
arbetsplats vågar också vara kreativa, komma med nya idéer. De tar för sig mer, ställer höga krav 
på skydd och arbetsförhållanden men ger också mer tillbaka till sin arbetsgivare. 

Kvalitetssäkring, källsortering i boden och på arbetsplatsen, satsning på lärlingar, gemensam och 
bra planering är något som utmärker den här arbetsplatsen. Lagbasen Johan Strömberg tycker det 
viktigaste är att komma rätt från början. Man ska vara precis som man är, Fråga killarna vad de 
tycker men också vara bestämd. 

Största uppgift är att se till att killarna tjänar bra med pengar och det gör man bara om alla drar åt 
samma håll. Mår man bra lägger man också på ett extra kol på jobbet. Förtjänsten är 106 kronor i 
timmen. Bra efter lokala förhållanden. Men kan bättre, tycker laget. 

Tre lokala byggföretag har gått samman för att bygga bostäder åt äldre i Falkenberg. De skulle 
kunna göra det var för sig men har ändå valt att samarbeta. Då kan de lättare konkurrera med de 
stora bjässarna. 

Detta innebär att man fördelar risker och resurser. Vi på de olika företagen känner varandra och 
jag vet att jag har med bra folk att göra, säger Göran Landström Göran Landström som är 
platschef och basar över byggnads arbetare från de tre byggföretagen. 

När de inte samarbetar i ett konsortium konkurrerar företagen:, Pettersson & Hansson Bygg AB, 
Byggbröderna i Falkenberg AB och Ugglarps Bygg AB, om jobben. Det här samarbetet inleddes för 
fem år sedan och detta är det fjärde större projektet som de har gemensamt. Det gör att 
byggnadsarbetarna lärt känna varan dra. När de jobbar ihop är de ett lag och har samma ackord. 

Att företagen är lokala gör att många också känner varandra privat.
Johan Strömberg och skyddsombudet Agne Andersson har arbetat tillsammans i elva år. Deras 
personkemi stämmer väl. - Vi känner varandra så bra att vi inte behöver diskutera. Visst händer 
det att vi blir förbannade men det går fort över. 

Och just så verkar inställningen vara. Det här är ingen problemfri arbetsplats för sådana finns inte. 
Däremot är, både gubbarna och ledningen måna om att ta tag i besvärligheter på ett tidigt stadium. 

Bygget håller tidplanen med hyfsad. marginal. Fast man undrar hur det egentligen går till.
En koltrast fann arbetsplatsen så trivsam att den byggde bo i byggtrappan. Byggjobbarna gick så 
försiktigt, så försiktigt för att inte störa. Och drog ner användandet av trappan till ett minimum. 
Deras strategi lyckades. Under försommaren kläcktes äggen och de tvåbenta med hammare var 
nästan lika malliga som de tvåbenta med vingar. 

Framåt sommaren var bygget något försenat, osagt om det berodde på koltrastar eller inte. Det tog 
byggnadsarbetarna igen på sommaren. 



Precis som på alla andra ställen är tidsschemat annars tight. Och alla lever under arbetslöshetens 
mörka skugga. Men vi är vana att leva så och försöker skjuta undan de tankarna. Vi är här och 
nu .Johan Strömberg är en idéspruta. Han har hittat sin egen nisch om det går så illa att han blir 
utan jobb. Han uppfinner och ser den verksamheten som en garant om hans knäskada skulle 
förvärras. Han är nyligen opererad för tredje gången. 

Johan Strömberg har kommit på cctejpen som är på väg att bli en riktig succé. En tejp som kan 
användas vid all byggnation. Som spar både knän och tid. 

Ett annat sätt att hålla sig frisk är också byggympan varje morgon. Företaget sätter av fem minuter 
och byggnadsarbetarna fem till den. Då får man träna andra muskler än skrattmuskeln innan 
arbetsdagen börjar. 

Margite Fransson


