
Sv Byggnadsarb.förb. avd 105-407, Borensberg

Handlingarna omfattar åren 1935-1969 och är deponerade till arkivet 1976 09 
24. Här nedan återges avd historik enligt skrivelsen under signum F:1.
För över 20 år sedan fanns det i Borensberg ett visst missnöje med 
avlöningsförmånerna. Det var så många priser som arbetskraften betalades med 
inom byggnadsindustrin och så snart det blev höst skulle timpenningen sänkas. 
Det diskuterades flitigt på arbetsplatserna om att bilda en fackförening och då 
var ju frågan den, om det skulle bildas en fackförening som var LO-ansluten eller 
syndikalistisk. Det var många som tog kontakt med avdelning 42 i Motala - 
dåvarande byggnadsträarbetareförbundet. Den 25 maj 1935 bildades avdelning 
105 av Svenska Byggnadsträarbetareförbundet med ett 20-tal medlemmar. 
Innan hösten var efter en livlig agitation ett 40-tal medlemmar anslutna till 
avdelningen, vars förste ordförande var Albin Karlsson, som lade ner ett 
energiskt arbete på avdelningens stabiliserande. Den första möteslokalen var 
den gamla stugan vid Sandbäcken, där bröderna Westerdal då bodde. Längre 
fram förlades mötena till ABF:s lokal, som på månadsmötena var fullsatt till sista 
plats av intresserade medlemmar. Störst var väl avdelningen innan det bildades 
avdelning i Ljungsbro. De blev det en åderlåtning på medlemsantalet, när de 
som bodde utanför avtalsområdet gick till Ljungsbroavdelningen. Arbetstillfällena 
har växlat, men utvecklingen har gått så, att jämnare sysselsättning har beretts 
byggnadsarbetarna. Från cirka 6-7 månaders sysselsättning har det blivit arbete 
nästan året om för en stor del av medlemmarna. Betecknande är att när 
avdelningen bildades sade arbetsgivarna att det skulle leda till arbetslöshet. 
Avdelningen har haft tre ordföranden under 20-årsperioden. Den först var som 
förut nämnts Albin Karlsson, som efterträddes av Alvar Karlsson, som verkade till 
1947 och efterträddes av Aron Sewerin. Kassörer har ej heller varit många. Mörk 
som valdes detta årsmöte är den fjärde i ordningen. Den förutvarande Einar 
Albrektsson var kassör i 15 år, vilket är en god prestation. Några större konflikter 
har avdelningen inte varit inblandad i. Den största var vid Kungs Norrby. Det var 
en blockad mot godsarrendator Jakob Medborg år 1939 och den slutfördes vid 
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