
Ett något försenat VD brev, andra kvartalet 
 

Vilken vår/tidig sommar vi haft med stark värme och härliga varma 
kvällar. Jag hoppas nu när många tagit semester att det finns värme kvar 
under semesterperioden! 
 
Vi kommer i år inte dela ut några sommarpresenter utan vi fortsätter att 
lägga pengar på att stötta organisationen Stoppafusket vars syfte är att 
belysa den organiserade kriminella byggsektorn vi har idag och att få den 
sund igen. 
 
Arbetet med sundbyggsektor och konkurrens på lika villkor går framåt. 
Det har hänt en del sedan förra året. Huvudentreprenörsansvar, nya säkra 
ID06-kort, individuell månadsrapportering (här behöver vi dock till digital 
överföring) och skatt från första dagen för utländska bolag. Regeringen 
och många bolag branschen har verkligen jobbat på och det är jag mycket 
tacksam för. I dagarna verkar även Sveriges Byggindustrier (BI) kommit 
igång med sitt förändringsarbete dels genom att se över vilka 
förhandlingar de bistår men framförallt genom att se över sina 
medlemmar och deras förehavanden. HEJA BI och Elmsäter-Svärd! 
Jag skrev i sammanfattningen för 2017 att jag hade hopp om BI med 
Elmsäter-Svärd vid ratten. Det har varit lite skakigt och senfärdigt enligt 
mig men nu verkar det hända saker. Nu håller jag tummarna att BI 
fortsätter sin hårda satsning på detta område för det finns mycket kvar att 
åtgärda inom BI och bland deras medlemsföretag. 
 
Vi har ett ansvar att se till att branschen och jobben står sig starka den 
dag konjunkturen viker, för det kommer den att göra. När konjunkturen 
viker så slänger kunder ut dem som kostar mest, och ju större andelen 
kriminella oseriösa byggöretag vi har desto färre av de sunda byggföretag 
som gör rätt för sig kommer att överleva. Jag vill att vi förbereder Sverige 
för lågkonjunktur. Endast om vi gör det kommer vi ha en långsiktigt 
uthållig byggbransch som lockar de talanger vi vill ha hit. 
 
BI verkar ha talangfrågan högt upp på dagordningen och då behöver vi 
skapa en attraktiv bransch som talangerna vill vara i så, en sund 
byggsektor är en överlevnadsfråga, på fler sätt för Sverige byggsektor. 
 
Ibland känns det som att man står och skriker ut i tomma intet och jag får 
många ovänner då jag ifrågasätter många av de bolag, inte sällan 
börsnoterade, jag stöter på som inte gör rätt för sig. Det känns ibland 
väldigt kallt och ensamt och då är det så fantastiskt att få bekräftelse för 
sin kamp. I april fick jag av prins Daniel, kungliga patriotiska sällskapets 
näringslivsmedalj, häromveckan blev jag utnämnd som en av Sveriges 
superkommunikatörer och som om inte det skulle vara nog så blev jag 
bjuden på till slottet på representationsmiddag. Stjärnorna har helt enkelt 
stått rätt på himlen under andra kvartalet. 
 



Nu har jag, full av mod och styrkt av alla utmärkelser, varit i Almedalen 
och slagits för den sunda byggsektorn och jag har även presenterat de 
första medlemmarna i 17. Mitt ess i skjortärmen, om jag inte lyckas få de 
stora byggarna att bli sunda. Mer om Almedalen och 17 kommer ni få läsa 
i mitt nästa VD-brev. 
 
Jag kommer att fortsätta kämpa emot den stora kriminella delen i 
byggsektorn. Jag kommer att fortsätta att öppna ögonen hos politiker, 
makthavare och inte minst folket. Jag vet att när tillräckligt många förstår 
hur det ligger till, så kommer det goda vinna över de kriminella. När alla 
förstår att våra skattepengar skeppas ut till kriminella organisationer via 
kriminella underentreprenörer som gömmer sig bakom en fasad från ett 
stort byggbolag, inte sällan börsnoterat, som dessutom är med på noterna 
då de tjänar stora pengar och när skattebetalarna förstår att total 
kostnaden av den kriminella verksamheten bir större, då kommer vi 
seriösa som gör rätt för oss att vinna kriget. 
 
Nu ska jag själv strax lägga mig i hängmattan och samla mina tankar 
några veckor. Sen lovar jag att komma tillbaka mer laddad än någonsin. 
Jag hoppas också att alla mina vänner, alla fantastiska kunder, alla 
underbara medarbetare och alla som håller på vår kamp får en underbar 
sommar! 
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