
Byggnadsbussen kommer till Stockholm
Som en av de organisationer som vänt trenden och åter börjat växa i medlemsantal fortsätter Byggnads och åker ut och informerar och
rekryterar där byggnadsarbetare finns – på byggen i Sverige! Byggnads rekryteringssatsning Byggnadsbussen kommer till Stockholm och
Gotland v. 31-34. Byggnads tar rekrytering på allvar.

Byggnads, ett av LO’s största förbund med över 100 000 medlemmar, har vänt trenden och har börjat växa igen. Men det räcker inte. Från
toppnoteringen 1995 då hela 88% av arbetarna var fackligt anslutna har organisationsgraden minskat till runt 65%. För att vara ett starkt
fackförbund måste Byggnads också representera så många byggnadsarbetare som möjligt.

Jens, Jonas och Christopher har åkt runt i Sverige från söder och kommer nu fram till Stockholm. Under vecka 31-33 kommer
byggnadsbussen med Jonas, Jens och Christopher åka runt i Stockholmsområdet och vecka 34 på Gotland. De möter byggnadsarbetare för
att prata medlemskap, försäkringsfrågor, utstationering och många andra fackliga frågor.

- Vi har varit dåliga på att prata om hur viktigt det är att vi är många och att vi byggnadsarbetare ska få inflytande på våra arbetsplatser. Vi vet
att en del åker räkmacka och tänker ”det där fixar Byggnads ändå, utan att jag är med” men så är det inte. Alla behövs! Och när vi nu får träffa
dem och berätta om alla fördelar med att vara byggnadsmedlem så kommer de också att vilja vara med i gänget, säger Jens Rundlöf,
organisatör på, och en av dem som åker runt i Sverige.

Under vecka 31-33 kommer byggnadsbussen åka runt i Stockholm och besöka arbetsplatser i Jordbro, Hägernäs, Gustavsberg, Årsta,
Sundbyberg, City, Södermalm och Norrmalm.. På lördag 4 augusti kommer man att åka med i Prideparaden. Vecka34 kommer
byggarbetsplatser på Gotland få påhälsning.
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