
 
 

 
Huxflux så har första kvartalet 2017 passerat,  
 
Vi växer, om än märkligt långsamt, med tanke på att vi befinner oss mitt i den hetaste byggkonjunkturen i 
mannaminne. Skälet till den långsamma tillväxten är, fortfarande, den osunda arbetskraften som frodas 
bakom framförallt offentliga upphandlingar och de större byggbolagen.  
Jag börjar dock ana att en vändning är på väg. Jag hoppas att jag har rätt och är så tacksam för alla 
som nu gett sig in i kampen för att Sverige ska få en sund byggbransch.  
 
Tack Veidekke, ni har hela tiden stått för sundhet och alltid vägrat byta ut egna anställda framför 
lågprispersonal från osunda företag. Det har varit dyrt för er och jag beundrar er integritet och 
uthållighet. Jag är säker på att det kommer att löna sig i längden. 
 
Tack Peab, med VD Jesper Göransson i spetsen, som tar på sig ansvaret för att Peab rensar i leden och 
går i bräschen för att skapa en sund bransch.  
 
Tack Sveriges Byggindustrier för att ni börjar inse att ni måste värna om de medlemsföretag som vill 
konkurrera med sunda underentreprenörer och som INTE vill anlita osunda lågprisföretag. 
Det är egentligen en ”no brain:er” för vilken branschförening som helst, men nu har BI vaknat, om än sent 
kan jag tycka. Förhoppningsvis betyder det med kraft. 
 
Tack politiker, organisationer och företag som tidigare enbart talat sig varma om ”fri marknad” och ingen 
reglering, att ni nu ser och framförallt börjar ta konsekvenserna av att vi fått en osund och oreglerad 
marknad. 
Tack för att Lex laval ser ut att rivas.  
 
Tack Minister Ardalan Shekarabi för ert nya förlag om att införa kollektivavtalsliknande villkor i alla led vid 
offentlig upphandling, och nu ser det ut att gå igenom i Riksdagen med hjälp av Kristdemokraterna.  
Självklart måste vi kunna konkurrera på lika villkor.  
Tack KD för ert mod att stötta förslaget! 
 
Tack Regeringen för att ni nu på riktigt börjar ta ansvar för era egna myndigheter och nu kräver av tex 
Trafikverket att de ska redogöra för hur de tillämpar och utvärderar arbetsrättsliga krav. 
 
Nu håller jag andan och hoppas allt fortsätter att tippa åt rätt håll för byggsektorn. Eftersom vi blir fler 
och fler i laget så ökar också min kampvilja och tro på Sveriges framtid. 
 
 
Vi har flyttat och alla ni som läser är välkomna på invigningsmingel den 27 april kl 16.00 i våra nya fina 
lokaler mittemot Östermalms IP.  
OSA till info@exapanderamera.se om du vill komma senast den 15 april 
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