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Antal besökare på www.byggnadsarbetaren.se har ökat från 9 700 i september 2010 till 14 000 i mars 2011. (KÄLLA: Google Analytics.)

Klicka in du också på
www.byggnadsarbetaren.se

STANLEY
KNIVBLAD ORIGINAL
Skarpare

+35%

Starkare Längre livslängd

+20%

+75%

Jämfört med Stanleys klassiska 1992 knivblad
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TEST
Test skyddsskor

”Det viktigaste är att skorna är sköna och funkar i
jobbet”, säger snickaren
Magnus Mäenpää.
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Somliga går i skor
Två modeller var helt outstanding. ”Som att gå på moln”, var ett av
omdömena från panelen när tidningen testade vårens allra senaste,
hetaste skyddsskor. Text: margite fransson foto: magnus liam karlsson
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TESTERETP
NÄT

Test skyddsskor

www.byggnadsarbetaren.se

BETYG
Betygen på res
pektive testfaktor
är ett medelvärde
av testpiloternas
betyg. Slutbetyget
är en helhets
bedömning som
sätts av redak
tionen. Där vägs
kommentarer in.

sievi roller (sievi)

jalas zenit (ejendals)
Pris (inkl.moms)
Vikt

arbesko 252 (arbesko)

1 744 kr

1 775 kr

1 726 kr

656 g

629 g

718 g

Bekvämlighet

4,5

5

2,5

Halksäker

4,5

4

4,5

Utseende

4

4,5

3,5

Lagom temperatur

4,5

4,5

2,5

Kommentarer

”Testets bästa sko, inget att klaga på.
Bra stöd för hålfoten och dämpning
i sulan. Fungerar bra även inne tack
vare nätluftning. Sköna skor.”

”Känns som att gå på moln. Det är
skönt att slippa ha skosnören. En bra
sko. Håller plastgrejen för snörning i
längden?”

”Det är som en knöl bakom tårna,
som när strumpan korvar sig. Bra re
jäla skor, men sulan drar ner betyget.
Stryktåliga.”

TOTALBETYG

på kniven
mellan två skor i testet av de nyaste
skyddsskorna för byggnadsarbetare.
Till slut gick de inte att skilja åt utan
båda fick toppbetyg.
– Jalas var skönast. De var testvin
narna för mig. De hade allt, bra pass
form, gav stöd för foten och var lagom
varma, säger snickaren Magnus Mä
enpää.
– Sievi var bäst, som att gå på moln.
De är sköna, breda och passar min fot
och så är det skönt att slippa knyta sko
snören, kontrar Thomas Lundin.
Oavsett inbördes placering var de
tre i testpanelen på NCC:s arbetsplats
i Bromma eniga om en sak: Jalas och
Sievi står i en klass för sig. De bedöm
des som bäst uppbyggda och gav mest
svikt i steget. En skillnad var dock att
Sievis sko kändes mjukare, medan Ja
las gav mer stöd. Så vad man väljer är
mer en fråga om tycke och smak, anser
de. En fördel tyckte alla var Sievis nya
snörningsmekanism, där man snörar
skon med en liten plastknapp. Sam
Det blev en strid
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så testade vi
Urval: De senaste
nyheterna inom
skyddsskor för bygg
nadsarbetare från
fem av branschens
företag. Alla håller
den högsta skydds
klassen S 3. Det be
tyder bland annat att
de har skyddshätta,
spiktrampskydd, är
vattenavstötande
och ska ha en stöt
upptagande sula.
Metod: Byggnads
arbetare har sedan
testat dem på en
arbetsplats under
två dagar vardera
per sko. De har an
vänts vid arbete med
nyproduktion av hus,
både ute och inne.

tidigt undrade de hur länge plasten
håller.
Få byggnadsarbetare är bortskäm
da med bra byggskor.
– Ändå betyder skorna mycket. Man
går ju åtta timmar om dagen. Är det
dåliga skor blir det en tyngre arbets
dag, säger Magnus Mäenpää.
Även om inte alla fick toppbetyg

tyckte byggnadsarbetarna att test
skorna höll en förhållandevis
hög klass. Bättre än vad de
är vana vid, vilket visas av
att ingen sko har ett lägre
totalbetyg än tre.
– Alla skor i testet är
bättre än de vi har från
Blåkläder. De är för smala,
säger Thomas Berglund.
Testets klart snyggaste
doja var Monitor Street, vars
utseende inspirerats av basket- och
skejtboardskor. De ansågs coola nog
att kunna användas på fritiden. Nack

delen var dock att de upplevdes som
platta och stumma och kunde behöva
en iläggssula.
Arbesko sågs som en rejäl sko, men
hade en klar nackdel som alla reage
rade över. Skon har en platta med gel
under foten vars funktion är att vara
stötdämpande och avlastande. Men
den låg helt fel, tyckte alla tre bygg
nadsarbetarna. De beskrev känslan
som en strumpa som knölat ihop sig.
Mika Miettinen blev förvånad när
han haft knäjobb i två dagar med
Uvex sko.
– Färgen hade nötts
bort vid tåhättan.
Så borde det inte
vara.

biLDa iDé

monitor street (båstadsgruppen)

xenova pro (uvex)

1 212 kr

1 600 kr

661 g

680 g

3,5

3,5

2,5

4

4,5

2,5

4

3

”Snygg sko. Kan användas på friti
den. Känns dock platt och stum. Kan
bli hala höst och vintertid eftersom
de är platta under. Saknar klack.”

”Stora i storleken, men ändå smala,
Fick skavsår första dagen, bättre
andra. Bra med ett injack i plösen på
ovansidan. Det gör att den inte skaver.”

Ett glädjande
pensionsbesked
Du som omfattas av kollektivavtal har fördelen
att din arbetsgivare sätter av 4,3 procent av
din lön till avtalspension. Du får själv välja vem
som ska förvalta dessa pengar.

Röda skor på bygget
n Ska rött bli nästa skofärg på bygget? Båstadsgruppen som gör Monitor Street har också tagit fram samma sko i röd mocka i tjejstorlekar,
upp till storlek 41.
Att killar kunde ha samma intresse tänkte man inte på då, vilket
företagets försäljningschef Michael Listo ångrar lite.
– Visst är det fjantigt? Vi tog fram de här röda skorna framför allt
med tanke på tjejer, men vi har märkt att även killar efterfrågar färg
och då framför allt rött, säger han.
Nu funderar företaget på att ta fram skorna också i herrstorlekar
och i vattenavvisande rött skinn för att göra dem mer praktiska.
Skorna betyder mycket för
arbetsdagen
och jobbet,
konstaterar
snickarna Thomas Lundin,
Mika Miettinen
och Magnus
Mäenpää i
testgruppen.
		

Glädjande nog finns det ett enkelt och bra
val som syftar till att ge dig flera tusenlappar
extra varje månad i pension.
Välj Folksam-LO Pension så får du dina
pengar placerade i en generationsfond som
följer din ålder. Du slipper sköta placeringarna,
får lägre avgifter och kan se fram emot din tid
som pensionär.

✗

Folksam-LO Pension

www.folo.nu | 020-414 414
80 procent av fondväljarna väljer Folksam-LO Pension. Detta när
privatanställda arbetare väljer förvaltare för sin avtalspension.
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