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svenska byggnads
arbetareförbundet,  
106 32 stockholm  
besöksadress: hagagatan 2, 
stockholm, tel: 08728 48 00

MÖTEN & SÅNT

Byggnads Mälardalen
Portalgatan 32, 754 23  Uppsala
Tfn 010 601 10 04, 018 19 45 01   
malardalen@byggnads.se  
Rörklubben Uppland: Medlems- 
möte torsdag den 4 juni på Fors-
mark. Föranmälan krävs senast den 
8 maj till Annica på 010-601 14 47.
Medlemskrets Enköping: Medlems-
möte onsdag den 10 juni kl 18.00 på 
Players Inn i Enköping.
Medlemskrets Västerås: Deltar,  
i samarbete med 6F, på Västerås 
City festival 25–27 juni.

Byggnads  
Örebro-Värmland
Posthornsgatan 8  
656 32 Karlstad
Tfn 010 601 10 11   
Fax 054-83 47 42   
orebro-varmland@byggnads.se 
Medlemskrets Kristinehamn:  
Aktivitet fredag den 5 juni. Anmä-
lan till Thomas på 070-624 81 33.

Byggnads Väst 
Olof Palmes Plats 1  
413 04 Göteborg
Tfn 010 601 10 09  
Fax 031-774 33  77 
vast@byggnads.se 
Gratis medlemsfiske Hökensås: 
Välkommen till vår fiskedag lördag 
den 13 juni kl 11.00–23.00. Plats: 
Lövsjön i Hökensås, strax utanför 
Tidaholm. Vi bjuder på fiskeavgif-
ten, korv, bröd och dricka. Medtag 
fiskeredskap. Vid frågor kontakta 
Jörgen Frödelius på 0706-53 27 00.

Byggnads  
Småland-Blekinge
Rådjursvägen 1, 352 45 Växjö
Tfn 010-601 10 07   
smaland-blekinge@byggnads.se 
Medlemskrets Nybro: Medlems-
möte tisdag den 9 juni kl 18.30. 
Plats: Folkets Hus i Nybro.
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INBLICK information från ditt fackförbund

” Facket är inte  
en gammal gubbe 
i läderväst”

”All förändring börjar  
med prat, och förändring 
kräver tålamod”. Det här 
och mycket mer får du lära 
dig om du går ”Påfarten” 
med ledning av någon av 
dessa handledare. 

Så fort nya platser läggs ut på 
nätet fylls de upp. Byggnads 
fackliga grundkurs ”Påfarten” 
har blivit omåttligt populär och 
ordet sprids genom att medlem-
mar tipsar varandra om att den 
är värd att gå.  

– En endagsutbildning är mer 
tillgänglig. Det är lättare  
att få loss en dag än tre, säger 
Jack Rolka, Göteborgaren som 
var med och startade ”På- 
farten” tillsammans med Stock-

holmaren Jörgen Landeborn.
– Jo, ”Påfarten” är populär, 

erkänner Jack Rolka. Kanske för 
att upplägget är lite speciellt.

Vad är då hemligheten? 
Jo, för att medlemmarna ska 
orka lyssna en hel dag, så får 
kursledarna spela med humorn 
och igenkänningsfaktorn som 
enda vapnet.

– Allt handlar om trovärdig-
het. Det är ingen idé att kopiera 

någon annans citat eller sätt att 
hålla utbildning, det ser delta-
garna igenom direkt eftersom 
det inte blir trovärdigt. 
Det här lär Jack och Jörgen ut 
under sina handledarutbild-
ningar. 2011 fick de uppdraget 
att utforma en endagars facklig 
grundutbildning och sedan dess 
har Jack, bara inom sin region 
Väst, hållit i 100 Påfartsträffar 
med 1 200 närvarande deltagare. 
2014 exploderade ”Påfartens” 

popularitet och trycket har inte 
lättat. I dag finns det ungefär  
1-3 handledare i varje region och 
totalt 27 stycken i hela landet. 
Under förra veckan träffades 
alla utbildare för första gången 
någonsin i i Stockholm under 
en konferens, för att utbyta 
erfarenheter. 

Tidigare i maj höll Jack en 
Påfartsutbildning under Näta:s 
årliga träff. Jack menar på att 
den fackliga grundkunskapen är 

Sugen på en grundkurs i dina fackliga rättigheter? Det tar 
bara en dag och utlovas vara underhållande, nästan som 
ett uppträdande och kommer att ge dig en aha-upplevelse. 

– Allt som krävs är at du kommer och sedan sköter vi 
resten, säger Jack Rolka, utbildare från Byggnads väst. 

” Om du inte säger 
hur din arbets- 
situation ser ut 
finns det alltid nå-
gon annan som är 
redo att göra det.” 

 Jack Rolka

bristfällig överlag bland Bygg-
nads medlemmar, inte alls vad 
den var för 20 år sedan och det 
vill han ändra på.

Många med kunskap
– Det räcker inte med att 

vi är många medlemmar, det 
är viktigt att vi är många med 
kunskap och att vi besitter 
kunskap om hur och vad vi 
har möjlighet att förändra, 
säger Jack Rolka.

Det finns två syften med 
”Påfarten”. Det ena är att ge 
medlemmarna kunskap i hur 
mycket de kan påverka sin ar-
betssituation och det andra är 

att få dem att förstå att facket 
är något modernt och att de är 
en del av det.

– Det är inte en gammal 
gubbe i läderväst och träskor, 
som är den klassiska bilden av 
fackpampen.

Påfartsgänget har mycket 
nytt på gång. Ny webb och 
material som kommer att 
hamna ute i bodarna.

– Alla om ”Påfarten”, det har 
väl satt sig, säger Jack Rolka. n

F
O

T
O

: 
JA

C
K

 R
O

L
K

A


