NYHETER FRÅN BYGGMÄSTAREFÖRENINGARNA I STOCKHOLM,

Ett stort evenemang under sommaren är The Tall Ships’ Races. En av värdham-
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narna under 2007 är Stockholm. Detta är en kappseglingstävling och en festival
som samlar över 100 av de största segelfartygen från ett 20-tal olika länder. De
lägger till vid kajerna längs Skeppsbron, Stadsgården och Skeppsholmen. Många
är öppna för allmänheten. Evenemanget äger rum mellan fredag den 27 juli och
måndag den 30 juli. Det är Stockholms stad som har värdskapet med Stockholms
Hamnar. Närmare en miljon stockholmare och turister beräknas röra sig i det
marina upplevelseområdet. Stockholm Bygger planerar olika aktiviteter under
The Tall Ships’ Races.

Högtryck i Stockholm
Redan en månad före semestern har vi fått uppleva en rejäl värmebölja. Det är även högtryck i byggandet. Byggsiffran som presenteras av BF i juni redovisar att de senaste årens po-

finnas i byggsektorn, där bristen på arbetskraft börjat bli påtaglig.
Under byggsemestern kommer BFs kansli att vara obemannat.
Du kan dock nå oss per telefon mellan 9 juli och 3 augusti.

sitiva trend håller i sig även i år med god tillgång på

Gå in på hemsidan så hittar du våra telefonnummer.

kontrakterade order och hög produktionsaktivitet.

I detta nummer av Byggbiz vill vi önska alla läsare en

Även sysselsättningsprognosen som har presenterats

skön och avkopplande semester. Flera av oss på kansliet

av Länsarbetsnämnden pekar i positiv riktning. Fram

tar emot läsarna som gäster på våra smultronställen

till och med första kvartalet 2008 räknar man med att
tillväxttakten i sysselsättningen ökar och att 27 000 nya jobb
kommer att skapas i Stockholms län. Av dessa beräknas cirka 2 500

under en eftermiddag nu i sommar. Kanske har du vägarna förbi? I så fall är du hjärtligt välkommen! Läs mera på nästa
uppslag! | Lars Ihse, Verkställande direktör

SCANPIX

Byggmästareföreningens
summer tour 2007
Från 7 juli till 5 augusti råder det byggsemester, även
för tjänstemännen på Stockholms Byggmästareförening.
Välkommen att hälsa på oss om du har vägarna förbi!
våra smultronställen!

6 juli Välkommen till familjeparadiset Mallorca

Satu Saario tipsar om allmogeseglingarna
som äger rum denna första helg på
semestern. Platsen är Houtskär som ligger
i Åbolands skärgård.
Satu finns på plats under eftermiddagen.
Slå en signal på +46 (0)70 717 58 73 så
hittar du fram!

10 juli Besök en äkta gåsapåg i Kåseberga

Missa inte Almedalsveckan i

Visby

Om du är i Kåseberga i sydligaste Skåne så
tänker du säkert besöka Ales stenar. Lars Ihse
tar dig gärna med till denna 67 meter långa
fantastiska skeppssättning med sina 58 kvartssandstenar. Han finns utanför hamnkiosken i
Kåseberga klockan 14.00. Eftermiddagskaffe
utlovas förstås. Telefon: 070-562 55 00.
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Om du är i Norrtäljetrakten, åk till Gräddö
Hamncafé på Rådmansö. Klockan 14.00
bjuder Claes Sahlin på kaffe och berättar om
sina smultronställen. Då kan du passa på att
fråga om de bästa kajakturerna i norra skärgården, kajakpaddling är nämligen Claes stora
passion. Telefon: 0708-86 38 36.

11 juli
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10 juli Kajakturer i norra skärgården

8 juli Segla med Satu i Åbo skärgård
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År 4 000 f.Kr kom de första invånarna till
Mallorca. En som ofta åker dit är Monika
Stenman. Du träffar henne klockan 13.30
vid entrén till Hotel Viva Tropic i Alcudia.
Hon utlovar något svalkande att dricka och
tips om både sevärdheter och de bästa restaurangerna i trakten.
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Vi bjuder på eftermiddagskaffe och visar gärna runt på

Kerstin Nordström återvänder varje sommar till sitt sommarställe på Gotland. I samband med Almedalsveckan är det Öppet
Hus på Gotlands Byggmästareförening. Föreningens ordförande,
Janne Johansson, finns också på plats för att berätta om föreningens lokaler och om smultronställen i Visby. Kaffe serveras
klockan 14.00. Adress: Bremergränd 4, Visby. Telefon
till Kerstin: 070-354 62 37.
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18 juli Kom till
vackra Estoril

14 juli Besök Skottvångs gruvor
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Åk ett par mil söderut från Mariefred till
Skottvångs gruvor. Susanne Ekosander tar emot
kl 14.00 för eftermiddagskaffe och visning av
museet. I anslutning till denna utflykt kan
du passa på att besöka det mäktiga Gripsholms Slott och det idylliska Mariefred.
Telefon till Susanne: 070-749 21 57.
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Cirka 25 km väster om
Lissabon ligger Estoril
direkt vid havet med sitt
berömda casino. Passa
på att besöka den årliga hantverksmässan
på denna vackra ort. Din guide är Birgitta
de Salles som både berättar om hantverket
och kan ge tips om andra utflyktsmål, på
klingande portugisiska om så önskas.
Klockan 18.00 finns hon vid entrén till
mässområdet, alldeles bakom Estorils casino. Telefon till Birgitta: 00351-918 90 41 43.

18 juli I Wallanders spår i Ystad

14 juli Victoriakaffe på Öland

2 augusti vid Kalmarsund

Kvar i Stockholm? Bernt Lindgren finns på
plats och kan visa runt på vår utbildningsanläggning i Kista. Viderögatan 7 är adressen. Varför
inte ta en förmiddagsfika kl 10.00, innan du
fortsätter till Kista centrum… Tel: 070-868 25 66.

24 juli Njut av skärgården nära Stavsnäs

Har du båt? Åk till
Runmarö och bekanta dig med en verklig
skärgårdsidyll inte långt från Stavsnäs. Åk
till tredje bryggan norr om Gatan så
bjuder Roger Isaksson på eftermiddagskaffe kl 14.00.
Tel: 070-781 72 00.
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Dags för besök
på ytterligare en
Vasaborg! Klockan 14.00 möter
Erika Hann dig
vid entrén till
Kalmar Slott.
Hon bjuder på
kaffe och tipsar
om de nya bostäder som
byggts alldeles
vid Kalmarsund.
Telefon: 070493 64 10.

23 juli Se Byggmästareföreningens byggård i Kista
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På kronprinsessans födelsedag bjuder Elisabeth Martin på
kaffe vid minigolfbanan i det idylliska Djupvik vid Kalmarsund, cirka 25 km norr om Borgholm. Hon lovar också att
visa miljön där vårens uppmärksammade deckarroman
Skumtimmen utspelar sig. Kom klockan 14.00.
Telefon: 070-561 32 00.
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Varför inte hälsa på Gert Axtelius i Ystad? En
kunnigare guide än Gert är svårt att tänka sig.
Han möter upp klockan 14.00 på Stortorget
framför Gamla Rådhuset och tar dig med på
en tur med sommartåget. Känner vi Gert rätt,
så hinns säkert också eftermiddagsfika med.
Telefon: 070-566 96 33.

B
Läckert Stockholm
Smaka på Stockholm i Kungsträdgården 1-6

ett stort antal gäster till frukost på national-

juni blev som vanligt välbesökt. Arrangörer-

dagen den 6 juni. Stockholms framtida mark-

na räknar med en halv miljon besökare varje

exploatering diskuterades.

år till denna stora folkfest. Tvåhundra maträtter från över 30 krogar serverades.
Stockholm Bygger fanns på plats vid Karl

P O R T O B E T A LT
Licensnummer:
110002400

Byggfrågan
Vad ska du göra
på semestern?

Flera borgarråd var aktiva denna vecka;
Stadsbyggnads- och trafikborgarrådet
Mikael Söderlund gick på stadsvandring,

Tuva Karlsson,

XII:s torg med tält, den stora stockholms-

bostadsborgarrådet Kristina Alvendal disku-

marknadsan-

modellen och andra utställningar. Evene-

terade framtidens hyresrätter och miljöbor-

svarig, Folkhem

manget invigdes av finansborgarrådet

garrådet Ulla Hamilton förde en diskussion

– Jag ska jag fira min

Kristina Axén Olin, som också välkomnade

om framtiden för Stockholms hamnar.

fars 50-årsdag på
mina föräldrars ställe
på Kyllaj, Gotland.
Så ska jag ska segla
med min pojkvän och kanske hinna att hälsa
på vänner på Mallorca. Och så ska jag självklart ta det lugnt!
utvecklingsoch miljöchef,
Veidekke Bostad
– Jag ska lägga
om delar av golvet
i huset på landet
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och lägga nytt tak
på gäststugan. Däremellan ska jag fiska och
umgås med barn och barnbarn. Hinner jag ska
jag hjälpa en av mina söner med att fixa ett
och annat på hans hus också.

Kommande
kurser i BF

Heta arbeten ...............................................6 sep

KURSER

Teknisk Grundkurs .....................................24 sep

Grundkurs för arbetsledare ....................... 28 aug
Effektiv kvalitetssäkring för S-företagen .... 29 aug
Bostadsrättsentreprenader ...........................5 sep
Tillståndsansvarig för heta arbeten ...............5 sep

Arbetsmiljöansvarig .................................. 18 sep
Ställningsbyggande upp till 9 meter ...........20 sep
ABT 06.......................................................20 sep

takentreprenör, Protan AB,
Takteknik
– Jag ska vara med

Entreprenadjuridik I Grundkurs ..................26 sep

familjen på landet

Kollektivavtal och arbetsrätt .......................27 sep

som ligger på Blidö.

Heta arbeten ...............................................9 okt

Där ska jag bland

Anmälan till Monika Stenman, tel 08-587 147 14
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Uno Claesson,

annat snickra och
åka båt.
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Johnny Kellner,

