
 

 

 

Protokoll från Uddevalla-Byfjorden Rotaryklubbs fredagsmöte 24:e nov 2017 

Plats: Riverside         

Närvarande:  29 klubbmedlemmar 

Gäster: Anne Jacobsson införd av Magnus Jacobsson, Malin Krantz införd av Britt-Inger Berntsson 
och dagens föredragshållare Lena Birgersson inbjuden av Pernilla Irewärhn.    

Dagens program: Galaxen Bygg med Lena Birgersson.  

Nästa veckas program: Nästa vecka, fredagen den 1 december, är det Årsmöte. Det är viktigt att så 
många som möjligt kommer då!  

President Kent Hägg öppnade mötet och hälsade dagens föredragshållare, Lena, och både 
medlemmar och övriga gäster välkomna.  
 
Angående vår medverkan i projektet ”Tomte på torp” så behöver vi se till att posterna (tomtefar, 
tomtemor/alt tomtenisse och Rotaryrepresentant som ska berätta om hur Rotary verkar lokalt och 
globalt, fylls. Roger Salomonsson har gjort ett schema som han skickade runt borden på 
fredagsmötet men uppmaning om att anmäla sig. Det är den 9 och 10 december mellan klockan 12-
15 som gäller. Joachim Lindroth påminde om att vi för arbetet (tillsammans med de två andra lokala 
klubbarna) får pengar som räcker till hela två vattenkällor i Kenya och uppmanade folk att anmäla sig.  
Efter mötets slut samlades listorna in och Roger konstaterade att det finns en del luckor att täcka. Så, 
har du ännu inte anmält sig men känner att du kan ställa upp och sprida lite julstämning och 
samtidigt tjäna ihop pengar för en god sak – anmäl dig till Roger Salomonsson!   
 
Information om jullunchen har gått ut. Kent påminner om att sista anmälningsdagen är den 8 
december. Priset är 220 kr och betalningen görs till 8368-3 923348306-5. Glöm inte att skriva namn. 
Tips om att parkering i samband med jullunchen smidigast sker i parkeringshuset (under biblioteket, 
mataffären och VC/MVC).  
 
Den 24 april går vårkonserten av stapeln i Östraboteatern. Artister är bokade. Mer info om detta 
kommer snart.  
 
Sist men inte minst flaggade Kent för att vi får Guvenörsbesök fredagen den 19 januari.  
 
Galaxen Bygg 
 
Lena Birgersson som arbetar som handläggare/skolinformatör på Galaxen Bygg, tar till orda. Galaxen 
Bygg är ett unikt branschinitiativ som bl.a. erbjuder arbetsplatsförlagd rehabilitering av 
yrkesverksamma inom bygg, väg och anläggning samt bygghantverk. Man kan säga att Galaxen Bygg 



är byggsektorns eget företag för arbetsmiljö och hälsa och arbetsplatsförlagd rehabilitering. 
Företaget grundades 1986 och har sitt säte i Stockholm. Det finns kontor runt om i landet, däribland 
Uddevalla och totalt har man har ett 60-tal personer anställda. Galaxen Bygg AB ägs gemensamt av 
Bravida, JM, NCC, Måleriföretagen, Peab, Skanska och Sveriges Byggindustrier. Företagets 
rehabiliteringsverksamhet baseras på en överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. 
 
Galaxen Byggs uppdrag är bl.a. att hitta möjligheter till anpassade anställningar i företag för personer 
med funktionsnedsättning och med bakgrund från byggsektorn. Lena berättar att det kan handla om 
ärenden där en person har fått en nedsatt arbetsförmåga på grund av tex förslitningsskador, sjukdom 
eller psykisk ohälsa. Det senare var något man sällan arbetade aktivt med inom byggbranschen men 
Lena tycker att det där skett något av ett paradigmskifte där, vilket hon menar är bra. Målet är att 
därefter följa upp personens arbetsförmåga och arbetsanpassning genom hela rehabiliterings-
processen och att arbetstagaren ska erhålla ett arbete utan lönestöd i slutändan.  
 
Inför en anpassad anställning hjälper Galaxen till med aktuella dokument (t ex anställningsavtal) och 
skriver tillsammans med arbetsgivare och arbetstagare en handlingsplan för rehabilitering.  
Arbetsförmedlingen fattar beslut om lönebidrag och besluten omprövas varje år. Anställningen är en 
anpassad anställning där arbetsgivaren får ett lönebidrag som beslutas av arbetsförmedlingen. 
Lönebidraget syftar till att kompensera för den nedsatta arbetsförmågan i relation till arbetets krav. 
 
Byggsektorns parter har kommit överens om ett kollektivavtalstillägg som reglerar en 
rehabiliteringsanställning med Galaxenstöd vilket underlättar för företag att ta emot en person med 
rehabiliteringsbehov. Målgruppen för verksamheten, det vill säga personer med bakgrund från 
byggsektorn med behov av anpassade arbetsuppgifter, anmäls i första steget till Regionala 
Anpassningsgruppen Bygg, RAB. 
 
’Den andra delen av arbetet som Galaxen Bygg utför är att arbeta förebyggande, innan olyckor, 
sjukdom och skador dyker upp. Ledorden ”Ergonomi, säkerhet och mångfald” kan gott användas som 
en rubrik för arbetet i skolorna, menar Lena. Hon är ute i klassrummen och träffar flertalet av alla 
elever i gymnasiets byggprogram i området varje år för att informera om arbetsmiljö, säkerhet och 
hälsa. Detta är ett branschinitiativ som innebär en förstärkning av byggutbildningen och syftar till att 
öka ungas kunskaper och förutsättningar för god hälsa och ett hållbart arbetsliv i byggbranschen. 
Exempelvis kan det handla om vikten av att värma upp och stretcha innan arbetet börjar. Merparten 
gör det innan träning men inte på arbetsplatsen påpekar Lena som menar att det ju är väldigt 
märkligt. Man pratar också om kosthållning och fysisk aktivitet med eleverna. Dessutom erbjuder 
Galaxen Bygg föreläsningar inom arbetsmiljö på uppdrag av byggbranschen.  
 

 ¨ 
Bild lånad från Galaxen.se 
 
 
Vid pennan,  



Josephine Fredh  
 

 

 

 


