
LUNSJ I DET FRI?

BLIR DU TILBUDT SLIKE BRAKKE
FORHOLD PÅ JOBBEN?



Din hverdag – ditt 
ansvar!
Korte byggefrister med alt for mange 

arbeidstakere på byggeplassene. 

Arbeidsgivere og byggherrer som vil bruke 

minst mulig penger på gode brakkeforhold. 

Dette er en virkelighet mange kjenner seg igjen i  

– og det fører ofte til lite trivelige forhold der  

du skal oppholde deg deler av arbeidsdagen.

Fagforeningen din ønsker å gjøre noe med det.  

Vi oppfordrer deg derfor til å melde dårlige forhold 

til oss. 

Ring oss, eller gå inn på Facebooksiden vår og 

legg inn bilder eller fortell hvor vi bør ta en tur. 

 Hyggelig om du også legger inn bilde av trivelige 

 brakkeforhold. Kanskje vi tar en tur der også.

facebook.com/brakkeaksjonen



DU OG DIREKTØREN SKAL HA 
DET LIKE GODT PÅ JOBB
Stedet der du spiser maten din, skifter klær, vasker deg eller  

går på do, skal være like bra som det er der ledelsen din har  

sin arbeidsplass. 

Arbeidsmiljøloven gjelder alle, og gir deg blant annet rettigheter 

til: 

• Skikkelige spiserom som er stort nok til at det gir  

tilfredsstillende plass til det største antall arbeidstakere 

som skal spise samtidig

• Spiserom hvor du kan tilberede maten din

• Tilstrekkelig antall toaletter – adskilte for kvinner  

og menn

• Håndvask med kaldt og varmt vann tilknyttet toalettet

• Garderobe og vaskerom – adskilt for kvinner og menn

• Og det skal selvsagt være ryddig og rent

For deg som er fagorganisert og jobber i en bedrift med tariff

avtale, er kravene til skifterom, spiserom og vaskerom enda 

strengere. 

Ring oss dersom du lurer på hvordan forholdene skal være  

– det skal lønne seg å være organisert.



FAGFORENINGENE VIL  
GJØRE NOE MED DÅRLIGE 
BRAKKE FORHOLD. 
HVA MED DEG?

Legg inn dine 

brakkeopplevelser 

– gode eller dårlige, her: 

facebook.com/

brakkeaksjonen 

Der kan du også lese 

om hvordan  forholdene 

skal være.

ELEKTROARBEIDERNES FAGFORENING 
TLF. 55 55 36 60

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND   
TLF. 926 17 777

UNIONEN FAGFORENING 
FELLESFORBUNDET  
TLF. 480 55 200


