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Magnus Alin är 67 år idag och har städat stränder i cirka 40 år.

En tändare i naturen är en vanlig syn som strandstädare. Men bara för
några dagar sedan hittade Magnus tre sådana här tändare alldeles intill varandra.

Magnus Alin tycker utvecklimgen är tragisk och han menar att det krävs en attitydförändring för att få människor att sluta slänga skräp i naturen.

”Det är tragiskt att se sjöfåglar
häcka bland petflaskor”
– Skräp stör väl de flesta,
säger Magnus Alin som städat stränder i cirka 40 år.
Det är tragiskt att se
sjöfågel häcka bland petflaskor.
I det dolda har Magnus plockat skräp. Det började i mindre
skala men har med åren ökat i
omfattning. Med sin kajak blir
vikar och holmar lättillgängliga och någon tanke på att sluta städa stränderna har han inte, inte så länge kroppen hänger med.
Vistats mycket på havet
Magnus har seglat i 50 år och
har vistats mycket på havet och
stördes av allt bråte som blåst
in i vikar och på stränderna, så
det föll det sig naturligt för honom att börja plocka.

Idag är Magnus pensionär
och mer tid att komma ut på havet och förena nytta med nöje.
Magnus bor i Rågårdsvik på
Skaftö och det är framförallt
Ellösfjorden, en bit inåt och ut
mot Gullholmen, som han ser
som sitt upptagningsområde.
Mera plast mindre olja
– En förändring har det blivit på skräpet som når våra
stränder idag, mycket mera
plast men mindre glas och olja. Jag hittar allt från kylskåp
till bygghjälmar. Det blir en hel
del byggskräp som blåser i sjön
när det byggs ute på öarna,
säger han.
Magnus har själv jobbat inom byggbranschen i 47 år och
känner till att man ofta dröser
skräp omkring sig på arbetsplatserna.
– Vi plockade lite då och då,

men det skulle behövas täckta
containers och att man direkt
tar hand om överblivet material och emballage, säger han.
Tråkig utveckling
Det blir inte mer skräp som
han ser det, men det avtar inte
heller.
– Häromåret fick jag se en
dataskärm, det hade jag aldrig
trott att jag skulle hitta på en
strand. Det är en tråkig utveckling, för det är lika mycket skräp idag som på 70 och 80talet när det började en gång.
Däremot så slipper vi oljesölet,
det är inte lika mycket oljeklumpar man möts av idag.
Det som är positivt
Det som Magnus känner är
positivt idag, är det större engagemanget från samhället och
även från olika frivilliga orga-

nisationer.
När Magnus får fundera en
stund över vad som skiljer sig
från det när han började en gång
säger han:
– Jag slipper betala för att
bli av med skräpet idag.
Varför tror du att fler engagerar sig idag?
– Folk ser väl att det håller
på att gå överstyr. Det är så
mycket skräp överallt. Med
upplysning över all plast i havet och hur mycket skada den
gör, har det säkert bidragit till
att allt fler vill ta ett samhällsansvar. Får man då även hjälp
med transporter och tillhandahållande av säckar, så är det givetvis lättare att ta steget, avslutar Magnus.
Gabriel Berndtsson
0523- 66 70 85
gabriel@lysekilsposten.se

Magnus hittar allt från kylskåp till bygghjälmar.

Fler bostäder kräver fler som bygger
”Byggbranschens problem är inte brist på konkurrens – utan brist på arbetskraft”
SCB:s statistik för 2016 visar
att antalet färdigställda
bostadslägenheter är det
högsta sedan 1992. I flerbostadshusen var 54 procent av nybyggnationerna
hyresrätter. Sveriges Byggindustrier gläds åt den
starka konjunkturen.
”Vi är glada över att bostadsbyggandetar tagit fart. Noterbart är att mindre lägenheter
ökar mest. Branschen tar ansvar för ett blandat bestånd. Fler
unga vuxna ges möjlighet att
etablera sig på bostadsmarknaden”, säger Björn Wellhagen,
näringspolitisk chef, Sveriges

Byggindustrier. Men nuvarande takt på bostadsbyggandet är
ändå inte tillräcklig för att uppfylla bostadsmålet om 700 000
nya bostäder fram till 2025. För
att få fram ännu fler bostäder
krävs ännu fler som bygger.
Brist på arbetskraft
”Byggbranschens problem
är inte brist på konkurrens, utan
brist på arbetskraft. Rekryteringsbehovet de kommande fem
åren uppskattas till 40 000 personer. Nästan sju av tio medlemsföretag har i dag svårt att
hitta personal. Tyvärr är fördelningen mellan olika branscher inom vuxenutbildningen
alltför skev. Det gör att
byggtakten kunde ha varit än-

nu högre.”, fortsätter Björn
Wellhagen.
Totalt 42 441 bostadslägenheter färdigställdes i nybyggda
hus under 2016.
Sveriges Byggindustrier (BI)
är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i
Sverige. 3300 medlemsföretag
samverkar inom förbundet för
att skapa goda förutsättningar
och villkor för byggindustrin
och dess anställda.

Parterna har kommit överens om
en yrkesintroduktion och en ny
praktikanställning för att underlätta för personer som idag står
långt ifrån arbetsmarknaden att
få anställning i byggbranschen.

– Vi behöver bli många fler
för att kunna bygga 700 000 nya
bostäder. Idag fattas 40 000 medarbetare. Vi har tillsammans
med Byggnads tagit några viktiga steg för att locka fler till branschen i årets förhandlingar. På
det sättet tar vi ett tydligare samhällsansvar och bidrar därmed
också till att lösa bostadskrisen,
säger Mats Åkerlind, tf vd och
förhandlingschef på Sveriges
Byggindustrier.
Kortfattade punkter ur avtalet:
✔ Förändrade arbetstidsreg-

”Byggbranschens problem är inte brist på konkurrens, utan brist
på arbetskraft”, konstaterar Björn
Wellhagen på Sveriges Byggindustrier.

ler för att skapa bättre flexibilitet. Tidsspannet inom vilken den
ordinarie arbetstiden kan förläggas utökas från klockan 06.45 –
16.00 till klockan 06.30 och
17.00.
✔ En extraavsättning till pension på 0,4 procent 2017 och 0,3
procent 2018 och 2019, vilket
motsvarar en extraavsättning på
totalt 1 procent under avtalsperioden.
✔ En timmes arbetstidsförkortning per år.
✔ Förändringar av skyddsombudsutbildningen.

Nordisk
kusträddardag
på lördag
Nedskräpningen av havet
är ett mycket stort problem, anser tre av fyra som
bor längs väst- och sydkusten. Nu arrangerar Håll
Sverige Rent och dess systerorganisationer för första gången en Nordisk
kusträddardag lördagen
den 6 maj.

Nytt avtal klart mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads
Sveriges Byggindustrier och
Byggnads har träffat ett nytt
avtal inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över tre år. Det nya avtalet innehåller bland annat
utökade arbetstidsregler för
att skapa bättre flexibilitet.

Idag har det blivit mer plast men mindre glas och olja.

✔ Arbetskraft som har mer än
6 års yrkeskompetens får ersättning på samma nivå som de som
har yrkesbevis. Det påverkar arbetstagare såväl från Sverige som
från andra EU-länder.
✔ Parterna ser över möjligheten att införa skilda omklädningsrum för män och kvinnor
på de arbetsplatser där omklädning, tvätt-eller duschutrymme
ska finnas.
✔ Tidsbegränsningen på havandeskapslön tas bort.
✔ Avtalet gäller fram till den
30 april 2020.

”Ordning och reda”
Parterna har i förhandlingarna kommit överens om att tillsätta ett antal arbetsgrupper kring
exempelvis lönebestämmelser,
ordning och reda samt kring den
nya dataskyddsförordningen.
Dessutom har parterna avtalat om
att förlänga ett antal arbetsgrupper som tillsatts sedan tidigare,
bland annat arbetsgrupperna kring
jämställdhet, integration och
mångfald samt resekostnader och
traktamenten.
– Vi gick in i årets avtalsförhandlingar med målsättningen att

trygga jobben, skapa än mer ordning och reda samt att få fler att
välja att arbeta i bygg- och anläggningssektorn. Vi har kommit
en bit på vägen men arbetet måste fortsätta. Därför kommer vi att
arbeta för att få fler att välja vårt
kollektivavtal och därmed konkurrera på sunda villkor, fortsätter Mats Åkerlind.
Maskinentreprenörerna och
Seko omfattas också av överenskommelsen om yrkesintroduktion och en ny praktikanställning.

En ny Sifoundersökning på
uppdrag av Håll Sverige Rent
visar att tre av fyra, 75 procent,
som bor i kustkommuner längs
väst- och sydkusten upplever
att skräpet i havet är ett mycket stort problem.
Ett enormt problem
– Den växande miljökatastrofen med plastskräp i havet
är något som många svenskar
upplever som ett enormt problem. Vi hoppas nu att så
många som möjligt vill vara
med och plocka skräp på stränderna på lördag, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.
För första gången
Lördagen den 6 maj arrangeras för första gången Nordiska kusträddardagen, av Håll
Sverige Rent tillsammans med
stiftelsens systerorganisationer

i de andra nordiska länderna.
Den gemensamma aktionen har
som mål att locka många deltagare att plocka skräp och sprida budskapet att vi måste sluta skräpa ner.
– Vi och våra nordiska grannar är omgivna av havet och vi
är förenade av det. Med gemensamma krafter kan vi rädda havet från skräpet. Det mesta av skräpet kommer från land
och mycket är förpackningar,
säger Johanna Ragnartz.
Plastbitar och rep
Allra vanligaste skräpet består av oidentifierbara plastbitar och rep, visar Håll Sverige
Rents skräpmätningar på stränder. Men många av de föremål
som hittas på stränderna är konsumentrelaterat skräp. Högt
upp på tio i topp-listan kommer både plastpåsar och snabbmatsförpackningar. Plastskräp
dominerar stort i Håll Sverige
Rents skräpmätningar. Hela 82
procent av det totala antalet
skräpföremål på stränder med
få besökare utgörs av plast och
polystyren.
På Nordiska kusträddardagen kommer Håll Sverige Rent
att medverka i Strömstad, men
på många platser runt om i Sverige kommer det samtidigt att
arrangeras liknande aktiviteter.

