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    Byggnads Öst  Telefon: 010-601 10 12 
    Luntgatan 28  Fax: 011-190439, 013-122513 
    602 19 Norrköping  E-post: ost@byggnads.se 

 
Hemsida: www.byggnads.se (klicka på Regioner och välj Öst) 

 
 

Regionen har öppet 
Måndag – Fredag 08:00 – 16:00, Lunchstängt 12:00 – 13:00 

Vi stänger kl 12:00 dag före afton och röd dag. 
 
 

Vi arbetar på Regionkontoret 
Besöksadress: Luntgatan 28 i Norrköping 

 
Magnus Cato Ordförande   010-601 13 33 
Pierre Andersson Kassör, Ställning, Städ 010-601 11 02 
Tim Gustavsson Avtalsansvarig  010-601 13 26 
Kjell Strömlind Arbetsmiljö  010-601 13 24 
Jörgen Drott Lön, TBM Platt, ME, Anlägg 010-601 13 30 
Niklas Landstedt Lärling TBM, Utbildningar 010-601 13 27 
Kari Murtola MB, Golv, Glas   010-601 13 32 
Susanne Fredriksson Administratör  010-601 10 12 
Britt Inger Karlsson Administratör  010-601 10 12 

 
 

Vi arbetar på Verksamhetskontoret 
Besöksadress: Majgatan 4 i Linköping 

 
Pär Alexandersson VVS, Plåt, Isolering och Kyla  010-601 11 06 
Conny Delerud Löner TBM, Rivning, Håltagning  010-601 11 03 
Roland Söderberg Bemanningsföretag, Konkurser 010-601 11 07 
Peder Eliasson Löner TBM, Golv, Platt  010-601 11 04 
Sören Orrstenius Försäkring, Arbetsmiljö, Papp 010-601 11 09 
Ann Jönsson Administratör  010-601 10 12 
Sandra Granberg Administratör  010-601 10 12 

MAGNUS RUTA 
 

Hösten närmar sig och jag 
hoppas att ni haft en bra sommar 
med mycket sol och bad och att 
ni framförallt fått vara friska och 
krya. 
 
Under hösten kommer vi att 
fortsätta jobba med uppsökeri- 
verksamhet tillsammans med 
kretsarna för att få flera 
medlemmar. Organisations-
graden är viktig för att du ska ha 
ett starkt fack.   
 
12-13 juni var första gången som 
alla anställda i Byggnads Sverige 
var samlade på en och samma 
gång. Byggnads kommer att 
följa upp träffen med 
utbildningar för att stå starka i 
framtiden och går under namnet 
Kunskapslyftet. Byggnads Öst 
kommer nu att satsa på en 
styrelseutbildning för att möta de 
krav som ställs på en styrelse. 
Utbildningen är en del av 
Byggnads kunskapslyft. 
 
Om ca ett år är det ett nytt 
Riksdagsval och kommunalval. 
Nomineringar till olika listor 
pågår och det kommer bli 
spännande. Idag har vi tre 
Riksdagsmän från Byggnads. 
Min förhoppning är att det inte  
 
 
 
 

ska bli färre vid nästa 
mandatperiod.  
 
Först ut är kyrkovalet och EU- 
valet. Din röst är värd lika 
mycket som någon annans! Även 
här är önskemålet att flera 
fackligt aktiva blir kandidater 
samt valda.   
 
Nästa år är det en ny Kongress 
för Byggnads och jag hoppas det 
blir många bra diskussioner och 
beslut. För att vi ska få en bra 
Kongress så uppmanar jag dig 
att skriva motioner som ska vara 
regionen tillhanda senast     
2013-10-15. Behöver du hjälp, 
kontakta en ombudsman. 
 
Strax före semestern fick vi det 
tråkiga beskedet att Folkets Park 
i Linköping begärde sig själva i 
konkurs. Det är sorgligt att inte 
Parken lever vidare med 
folkrörelsen. Vad detta innebär 
för oss vet vi först när det finns 
en ny fastighetsägare. 
 
 
 
 
 

Magnus Cato 
Ordf. Byggnads Öst 
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EN DEL AV STYRELSEN 
 

 
 
Ove Möller heter jag, är  
43 år och bor i Sturefors utanför 
Linköping tillsammans med min 
familj. I 25 år har jag arbetat 
som rörmontör i Caverion som 
tidigare var YIT. Har även ett 
uppdrag som MB representant 
för Byggnads i företaget och 
jobbar en del av min tid med 
detta.   
 
Vilka frågor brinner du för? 
Som MB kille vill jag vara med 
och påverka situationen för mina 
kamrater på företaget. 
Jag tycker att man ska ta vara på 
oss kollektivanställda och 
tillsammans finna lösningar för 
ett bra arbetsklimat.  
Rättigheter, skyldigheter och lika 
behandlingsprincipen är viktig 
för mig, så vi håller i hop och 
inte spelar ut varandra. 
 
 
 
 

Hur hamnade du i styrelsen? 
Det började med att jag ville 
vara med och påverka, och 
genom att agera började jag gå 
på fackliga möten. Genom det så 
blev jag nominerad och vald till 
olika uppdrag. Tycker man ska 
göra sig hörd och lyssna istället 
för att sitta och gnälla för då 
påverkar man inte så mycket. 
 
Hur ser du på facket i 
framtiden? 
Den svenska modellen med 
svenska kollektivavtal måste 
gälla på svensk arbetsmarknad. 
Om ett företag jobbar i Sverige 
så måste man ju spela med 
samma regler. Precis som när 
man spelar en fotbollsmatch.  
 
Vad gör du på fritiden? 
Umgås med familjen så mycket 
det bara går. Naturen är en plats 
för oss genom orientering som vi 
utövar, men även att bara gå och 
leta efter bär och svamp är 
avkopplande. Båt samt 
husvagnsliv gillas också.  
 
Till Sist 
Hoppas jag att vi får många 
aktiva rörmontörer som kommer 
att delta på våra rörklubbsmöten. 
Rörklubben träffas nästa gång 
under hösten så håll utskick på 
Byggnads hemsida när den 
kommer att äga rum.  

ATT TÄNKA PÅ NÄR LÖNEN UTEBLIVIT FRÅN 
ARBETSGIVAREN 

 

 

Det är viktigt att Ni kontaktar 
regionen när er lön uteblivit 
från arbetsgivaren. Risken att 
Ni kan förlora pengar finns om 
det är så att företaget försätts i 
konkurs.  
 
Skulle företaget försättas i 
konkurs betalar staten under 
vissa förutsättningar ut 
lönegaranti till de anställda. 
 
Begränsningar finns dock i 
garantin. Man kan aldrig få ut 
ett större belopp än 
motsvarande fyra basbelopp 
(för närvarande 44 500 kr x 4 
= 178 000 kr). Lönen får inte 
ha förfallit till betalning 
tidigare än tre månader från 
det konkursansökan inkommit 
till Tingsrätten. Dock om 

lönefordran har varit föremål 
av en tvist kan fordran 
omfattas av lönegarantin. 
 
Undantag finns dock för 
semesterersättningen. Den 
omfattas av förmånsrätt för 
vad som står inne för det 
löpande året och det närmast 
föregående intjänandeåret.  
 
Generellt kan man säga att 
man har ca 6 veckor på sig att 
försätta ett företag i konkurs 
för att som medlem inte 
förlora några pengar på grund 
av tidsfrist. Viktigt! Hör av Er 
när lönen uteblivit.                                              
 
Roland Söderberg 
Ansvarig TBM, Linköping 

 
REKRYTERINGSPROJEKT I REGION ÖST 

 
Den andre september 
välkomnar vi Sonny Härold 
till regionen. Sonny är först ut 
att prova på jobbet som 
ombudsman i 
Rekryteringsprojektet. 
 
Tanken med projektet är att du 
som medlem ska få en ökad 
förståelse och inblick i det 
arbete som ombudsmännen i  
 
 
 
 

Byggnads Öst gör på sin 
arbetstid. 
 
Syftet med projektet är att det 
ska bli lättare att rekrytera när 
det blir behov av att anställa 
en ombudsman. 
 
Är DU intresserad av att 
prova? 
Hör av dig till regionen. 
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FÖR DIG SOM ÄR LÄRLING  
 

Som nyanställd lärling kan det 
vara mycket att tänka på.  
 
Här kommer en sammanställning 
över de viktigaste sakerna att 
tänka på som ny lärling.  
 
1 Medlemskap i Facket  
 
Som medlem i Byggnads kan du 
få hjälp och stöd om något skulle 
hända på arbetsplatsen. 
 
Medlem i Byggnads blir du 
enklast genom Byggnads 
hemsida www.byggnads.se. Du 
kan även ringa 010-601 10 12 
eller kontakta en facklig 
förtroendeman på din 
arbetsplats.  
 
 2 Medlemskap i A-kassan  
 
Många blir medlemmar i 
Byggnads under skoltiden. I 
detta medlemskap ingår INTE 
ett medlemskap i Byggnads  
a-kassa.  
 
Det är därför VIKTIGT att du, 
när du börjar arbeta i 
byggbranschen, även går med i 
Byggnads a-kassa.  
 
A-kassan ger ersättning vid 
ofrivillig arbetslöshet om du  
 
 
 
 
 

uppfyller a-kassan medlems- och 
arbetsvillkor.  
 
Medlem i Byggnads a-kassa blir 
du enklast genom 
www.byggnadsakassa.se. Du 
kan även ringa Byggnads a-kassa 
010-601 18 00. 
 
 3 Hur får jag min E-bok  
 
För att få tillgång till din E-bok 
och bli lärling behöver du 
tillsammans med din 
arbetsgivare fylla i en anmälan 
om lärlingsanställning som ni 
skickar in till  
 
Byggnads Öst  
Luntgatan 28   
602 19  NORRKÖPING  
  
Ca 3-4 veckor efter att vi har fått 
in din anmälan om 
lärlingsanställning får du och din 
handledare inloggningsuppgifter 
till er E-Bok på den mailadres ni 
uppgivit.  
 
Anmälan om lärlingsanställning 
hittar du på BYN’s hemsida 
www.byn.se.  
 

Niklas Landstedt 
Utbildningsansvarig och 
lärlingsansvarig TBM 

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND 
LÄRLINGSINFORMATION 

 
BYN i Östergötland har 
genomfört sin årliga träff med ca 
200 avgångselever från 
byggprogrammen i hela 
Östergötland. 
 

 
 
 
Eleverna har fått information om 
arbetslivet och facket för att dom 
ska stå redo för ett framtida 
yrkesliv som byggnadsarbetare 
och lärlingar.  
 

 
Avgångselever som lyssnar på en 
arbetsmiljögenomgång om farorna med 
asbest.  
 
 
 
 
 
 

Vad är BYN 

 
 
BYN är en förkortning av 
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd 
och är ett samarbete mellan 
parterna på arbetsmarknaden och 
består av Byggnads, SEKO, 
Maskin Entreprenörerna samt 
Sveriges Byggindustrier.  
 
Syftet med BYN är att ge elever 
och lärlingar en så bra utbildning 
som möjligt. Genom BYN 
påverkar Byggnads 
byggutbildningens utformning 
genom att vara delaktig på 
skolorna i programråden.  
 
BYN ansvarar också praktiska 
administrationen kring lärlingar 
och yrkesbevis, så som 
utfärdandet av E-bok, 
godkännande av yrkesbevis osv.  
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SM-UTTAGNINGAR FÖR VVS 
 

SM-uttagningarna för VVS är nu 
klara. Vår region tävlade i 
Götalandsgruppen där det var 
160 st som deltog.  
 

 
 

Simon Gustavsson 
 
Simon Gustavsson, från 
Linköpings praktiska, kom på 
tredje plats och vann 3000 kr till 
klassen. Vi på Byggnads Öst 
gratulerar Simon! 
 
Götalandsmästare blev Olof 
Bondesson från Lars Kaggskolan 
i Kalmar. Svealandsmästare blev 
Johan Skagerström, 
Lindengymnasiet i Katrineholm. 
Norrlandsmästare blev Kent  

Svensson från Parkskolan i 
Örnsköldsvik. De kommer att 
tävla i SM i VVS våren 2014. 
 

 
 

Ulf Bergqvist, lärare 
 

 
 

Niklas Beskow från VVS-
företagen, Ulf Bergqvist och 
Simon Gustavsson 
 
Vi har även haft SM-Uttagning 
på Byggplåt men där kom ingen 
vidare den här gången. 
 
Pär Alexandersson 
Ansvarig Plåt, VVS & Kyla 

AVTALSINFORMATION 
 

VVS- och Kylavtalen har slagits 
ihop och heter numer 
Teknikinstallationsavtalet 
VVS & Kyl. 
 
Avtalet är treårigt för tiden 1 
april 2013 – 31 mars 2016. 
 
Yrkesarbetare som avlönas med 
fast lön höjs utgående lön med 
3,69 kr/tim den 1 april 2013 
4,28 kr/tim den 1 april 2014 
4,53 kr/tim den 1 april 2014 
 
Månadslön höjs med 
642 kr/mån den 1 april 2013 
745 kr/mån den 1 april 2014  
788 kr/mån den 1 april 2015 
 
Byggnadsplåt-, Ventilations- & 
Plåtbearbetninsavtalet  
1 april 2013 – 31 mars 2016. 
 
Utgående lön ökas med 
2013-04-01 med 2,4 % 
2014-04-01 med 2,45 % 
2015-04-01 med 2,45 % 
 
Månadslön ökas 
2013-04-01 med 2,4% 
2014-04-01 med 2,45% 
2015-04-01 med 2,45% 
 
Grundlön ökas: 
2013-04-01 med 4,10 kr 
2014-04-01 med 4,30 kr 
2015-04-01 med 4,40 kr 
 
 
 
 

Glasmästeriavtalet  
1 april 2013 – 31 mars 2016. 
 
Grundlön höjs med 
140 kr den 1 april 2013 
144 kr den 1 april 2014 
149 kr den 1 april 2015 
 
Utgående lön höjs med 
3,50 kr/tim den 1 april 2013 
4,00 kr/tim den 1 april 2014 
4,50 kr/tim den 1 april 2015 
 
Utgående lön höjs med 
609 kr/mån den 1 april 2013 
696 kr/mån den 1 april 2014 
783 kr/mån den 1 april 2015 
 
Entreprenadmaskinavtalet  
1 maj 2013 – 30 april 2016. 
 
Avtalshöjning 
3,62 kr/tim den 1 maj 2013 
3,70 kr/tim den 1 maj 2014 
3,79 kr/tim den 1 maj 2015 
 
Grundlön 
140 kr/tim den 1 maj 2013  
144 kr/tim den 1 maj 2014 
149 kr/tim den 1 maj 2015 
 
Byggavtalsinformation var med i 
ByggrÖSTen förra gången. 
 
Mer information finns på vår 
hemsida! Där går det även att 
skriva ut avtalen i pdf format. 
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SM-UTTAGNINGAR FÖR VVS 
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Simon Gustavsson 
 
Simon Gustavsson, från 
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DIN MEDLEMSKRETS – LINKÖPING 
 

2013 års styrelse 
Lars Friberg, ordförande 
Anders Levin, sekreterare 
 
Hur många medlemmar finns i 
kretsen: Det finns ungefär 1350 
st medlemmar i vår krets 
 
Hur många brukar komma på 
möten: 15-20 st 
 
Här brukar vi ha möten 
Majgatan 4 Byggnads Lokaler i 
Linköping. Vi har även planer på 
att lägga vissa möten i Kisa, som 
har 160 medlemmar, och 
Åtvidaberg, som har 210 
medlemmar. 
 
Vi brukar även ha möten 
gemensamt med: 
Medlemskretsarna Kisa och 
Åtvidaberg och även 
Byggfackens S-Förening 
 

 
Från medlemskretsmöte 14 maj i 
år 
 
 
 
 

Därför är det viktigt att du 
kommer: Det är på våra möten 
vi kan diskutera framtiden och 
problem som finns för oss 
byggnadsarbetare. Det är viktigt 
att vi tillsammans håller i gång 
denna organisation i allra högsta 
grad nu när arbetsgivarna gör allt 
för att hålla ner bland annat löner 
och tullar på arbetsmiljön för oss 
i byggbranchen. 
 
Det är även här i kretsen vi 
nominerar kandidater till olika 
uppdrag inom politiska uppdrag, 
föreningar och fackliga uppdrag. 
Det är på dessa möten vi skriver 
motioner till avtalsrörelsen och 
kongresser. 
 

 
Kretsen & Byggfackens S-förening 
 
Till sist 
Det är viktigt att du som medlem 
kommer och deltar på våra 
träffar och möten. Det är i 
kretsen man kan påverka vår 
framtid! 

MÖTEN I DIN MEDLEMSKRETS 
 

FINSPÅNG 
24 oktober kl 18:30 
Kulturens Hus, Finspång 
 
OXELÖSUND 
Är välkomna på 
medlemskretsmöten tillsammans 
med Nyköping 
 
NYKÖPING 
5 september kl 19:00  
Folkhögskolan 
Tema: Studier 
 
24 oktober kl 18:30 
Folkhögskolan 
Tema: Samhällsbyggnad/ 
Stadsplaneringsnämnden 
 
NORRKÖPING 
10 oktober kl 18:00 
Tillsammans med 
Söderköping/Valdemarsvik 
Våning 6, Luntgatan 28 i 
Norrköping 
 
SÖDERKÖPING/ 
VALDEMARSVIK 
Är välkomna på 
medlemskretsmöten tillsammans 
med Norrköping 
 
KISA 
Är välkomna på 
medlemskretsmöten tillsammans 
med Linköping 
 
 
 
 
 
 

LINKÖPING  
23 oktober kl 17:30 
Majgatan 4, Linköping  
 
MJÖLBY 
Är välkomna på 
medlemskretsmöten tillsammans 
med Motala 
 
ÅTVIDABERG  
Är välkomna på 
medlemskretsmöten tillsammans 
med Linköping 
 
ÖDESHÖG 
Är välkomna på 
medlemskretsmöten tillsammans 
med Motala 
 
MOTALA 
16 oktober kl 18:30 
ABF Kyrkogatan 6 i Motala 
 
VIMMERBY 
15 oktober kl 18:30 
Sevedegatan 4 
 
VÄSTERVIK 
16 oktober kl 17:00 
Stadshotellets lokaler i Västervik 
Gäst: Krister Örnfjäder, 
riksdagsman 
 
 
Gör din röst hörd! Gå på 
möten i din medlemskrets! 
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ARBETSMILJÖ 
 

Då har vi lämnat semestern 
bakom oss och jag hoppas alla 
haft en bra semester och att ni är 
utvilade. 
 
Skyddsombudens roll fick en 
större tyngd och ett tydligare 
mandat att komma in i ett tidigt 
skede i planeringen av projekten 
i våra avtal och jag hoppas det 
fungerar. 
 
Skyddsombudet SKALL vara en 
naturlig del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och det är 
arbetsgivarens skyldighet att se 
till att så blir. 
 
Skyddsronder skall vara en 
naturlig del i arbetsmiljöarbetet. 
Känner ni er osäkra så tveka inte 
att inför nästa skyddsrond be om 
tips och råd vad man bör tänka 
på i ert fall. 
 
Hör av er och begär hjälp av  
ombudsman (Regionalt 
Skyddsombud). Ibland tänker en 
utomstående på saker som är 
vardag för er. 
 
Våra utbildningar rullar på med 
Grundutbildning vecka 43 på 
Marieborg i Norrköping. 
 
 
 
 
 

Ni som är utsedda och ej 
genomfört Grundutbildning se 
till att anmäla er till oss. 
Intresseanmälan till kurser och 
utbildningar kan ni göra direkt 
via regionens hemsida. 
 
Block 2 genomförs i Dec-2013 
och kallelser har påbörjats. 
 
Block 3, Rehabilitering & 
Försäkring genomförs 18-19/9 
på Marieborg där Sören kommer 
vara en av handledarna. 
 
Se till att anmäla er till mig så 
fort ni får kursanmälan. Glöm 
inte att samtidigt meddela 
arbetsgivaren och begära ledigt. 
 
Inga överenskommelser finns 
om företagslagda utbildningar, 
så det är avtalet som gäller. 
Blir ni hindrade att gå så 
kontakta regionen fortast 
möjligt. 
 
Fortsätt med det goda arbete ni 
gör för en säkrare och tryggare 
arbetsmiljö. 
 
Kjell Strömlind 
Arbetsmiljöansvarig 
   

FÖRSÄKRINGSINFORMATÖR SÖKES! 
 
Den 14 februari var alla 
försäkringinformatörer inbjudna 
till en träff /utbildning i 
Linköping. Tanken med träffen 
är att få ett mer aktivt tänkande 
kring försäkringsfrågor, då det är 
många som går miste om pengar. 
Nästa år kommer träffen att vara 
i Norrköping.   
 
En av försäkringsinformatörerna 
är Dennis Gustafsson på 
företaget JL Entreprenad AB i 
Motala. Jag fick veta att han 
skulle hjälpa en arbetskompis 
med en skadeanmälan och efter 
som jag skulle träffa några andra 
medlemmar i Motala så 
bestämde vi att vi skulle träffas.  
 
Peter Millerud tycker det är bra 
att det finns någon på firman 
som man kan vända sig till och 
ställa dom mest grundläggande 
frågorna om vårt 
försäkringsskydd. Dennis 
berättar att det är svårt att veta 
vad som gäller i vissa frågor, 
men tycker att det är ett roligt 
uppdrag med många fördelar. 
 
Nu finns alla informatörer på vår 
hemsida under fliken 
försäkringar. Där står alla 
företagsvis, vilket kan vara bra 
då man på de större företagen  
kanske inte vet som är 
försäkringsinformatör eller ens  
 
 
 

att det finns någon försäkrings-
informatör. 
 

 
 

Dennis hjälper Peter med skade- 
anmälan till AFA och FK. 
  
Är du intresserad av att bli 
försäkringsinformatör? Hör av 
dig till mig eller Niklas 
Landstedt. 
 
En rättelse från det förra numret 
av ByggrÖSTen. Jag skrev lite 
slarvigt att efter dag 180 kan 
man bli utförsäkrad. Det ska vara 
att man kan bli utan sjukpenning, 
samt att det inte längre heter 
reguljära arbetsmarknaden utan 
normalt förekommande arbete.   
 
Sören Orrstenius 
Ansvarig för försäkringar och 
rehabiliteringar 
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BYGGNADS PÅ ARBETSPLATSEN V 37 
 

Då är det återigen dags för en av 
regionens uppsökeriveckor.   
 
Under vecka 37 är regionens 
ombudsmän tillsammans med 
representanter för 
medlemskretsarna ute på mindre 
arbetsplatser i ditt område och 
genomför studieuppsökeri samt 
försäkringsinformation. 
 
 

 
 

Conny Delerud på arbetsplatsbesök i 
Västervik  
 
 
Medlemskretsarna brukar även 
passa på att besöka nya 
medlemmar för att informera om 
kretsens verksamhet samt dela ut 
medlemspaket under dessa 
veckor. 
 
Syftet med uppsökeriet är att öka 
Byggnads närvaro på de mindre 
arbetsplatserna och ge 
medlemmar i mindre företag 
viktig facklig information direkt 
på arbetsstället.  
 

 
 
Uppsökeriveckorna är samma 
veckor varje år, dvs v 6 på våren 
och v 37 på hösten.  
 
Jobbar du på en större 
arbetsplats?  
 
På de större arbetsplatserna med 
en lokal facklig organisation 
sköter medbestämmandegruppen 
rekryteringen till utbildningarna.  
 
 
 
Vill du ha studie- eller 
försäkringsinformation på din 
arbetsplats under v 37?  
 
Kontakta regionen på telefon  
010-601 10 12.   

AKTUELLA UTBILDNINGAR  
 

Nedan följer ett urval av några 
av de aktuella utbildningar 
regionen erbjuder dig som 
medlem.  
 
Fullständig information om alla 
utbildningar vi erbjuder, samt 
intresseanmälan hittar du på 
regionens hemsida under fliken 
utbildningar. 
 
GRUNDLÄGGANDE 
FACKLIG UTBILDNING 
 
17, 24, 31 oktober Linköping 
 
Denna utbildning ska lärlingar 
gå under lärlingstiden eller 
senast året efter de fått sitt 
Yrkesbevis. 
 
Utbildningen är också ett krav 
för dem som har åtagit sig ett 
fackligt förtroendeuppdrag. 
 
Kursinnehåll 

• Dina försäkringar 
• Lagar och Kollektivavtal 
• Makten på 

arbetsmarknaden, Strejk 
och lockout – Hur funkar 
det 

 
 
 
 

OM SAMHÄLLET  
En kurs för dig som har gått en 
grundläggande facklig 
utbildning. 
 
Kursen ger dig grundläggande 
förståelse kring hur 
skattesystemet fungerar och 
välfärdssamhället är uppbyggt. 
Du får lära dig mer om 
ideologier och varför politiken är 
viktig för facket.  
 
Kursinnehåll  

• Den fackliga ideologin 
• Rätten till ett värdigt 

arbetsliv 
• Ordning och rättvisa 
• Opinionsbildning och 

facklig kamp 
 
INSIKTER  
En tvåveckors ideologisk 
spetsutbildning för dig som sitter 
i en MB-grupp, är lagbas eller 
skyddsombud.  
 
Utbildningen går kontinuerligt 
som internat i Stockholm. 
Kontakta regionen för datum.  
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BRF MARSBÄCKEN VÄSTERVIK 
 

Västervik har under flera års tid 
haft en dålig byggkonjunktur. 
Ännu sämre har det varit med 
byggnation av flerbostadshus.  
 
Ett område som har dessa 
förutsättningar är Gertrudsviks 
gamla sjukhusområde.  
 
För ett antal år sedan fanns det 
planer på att Holiday Club skulle 
köpa området och uppföra en 
hotellanläggning samt stugby 
invid Gamlebyvikens strand. 
Köparen blev istället 
Marsbäckens Entreprenad AB 
som startade exploateringen av 
området. Byggtjänst i Västervik 
AB har under de senaste åren 
byggt åt Marsbäcken 
Entreprenad AB. Byggnationen 
hittills har varit en skola, 
förskola, lokaler för hemtjänsten, 
nytt fängelse och verkstad, 
veterinärstation, en ny skyttehall 
till Västerviks jakt och fiske, 30 
lägenheter i hyresrättsform och 
allèhusen 15 stycken kedjehus. 
 
2013 utför Byggtjänst en 
totalombyggnad av det gamla 
sjukhemmet. Det skall bli en 
väldigt exklusiv 
bostadsrättsförening bestående 
av 26 lägenheter med väldigt 
hög standard och ändå ett 
förhållandevis lågt pris på 13 –  
 
 
 
 
 

18 000 kronor per m2. I projektet  
ingår en glasad relax- och  
spaavdelning, med pool och 
gym. Man erbjuder också en 
egen vinkällare. 
 
Insatsen på den största 
lägenhetstypen är 2,4 miljoner, 
den inrymmer 120 m2. 
Efter drygt halva byggtiden är  
85 % sålt.  
 
Hela företaget Byggtjänst med 
14 byggnadsarbetare, plus 
ytterligare 15 underentreprenörer 
har haft sysselsättning med 
projektet under nästan ett års tid. 
 

 
Robin Cederlöf arbetar på Brf 
Marsbäcken (se även 
framsidan). 

MEDLEMSBILDEN 
 
Intervju med: Stefan Nilsson 
Medlemskrets: Linköping 
Yrke: Plattsättare 
 

 
 

Stefan Nilsson 
   
Bakgrund: 
Plattsättarutbildningen på 
Baggium gymnasiet i Skövde. 
Därefter lite olika firmor. 
Fritid och intressen: 
Fysisk träning på gym och jag 
lägger stor prioritet på Crossfit 
(Rörlighet och smidighet). Den 
formen av träning passar mig bra 
och det gör att jag orkar mer 
både på jobbet och på fritiden. 
Fotboll är ett stort intresse vilket 
jag även var aktiv inom tidigare.   
Nuvarande Arbetsplats företag:  
Anställd hos Puts & Fasadteknik 
i Linköping AB. Arbetsplatsen 
är på Ödegårdsgatan i Linköping 
där Teknikbyggarna renoverar 
lägenheter. Just nu kaklar jag 
badrum och toaletter och vi skall 
även renovera fasaderna. 
 
 
 

 
Vad har du för uppdrag i 
Byggnads organisation: 
I Linköping har vår ungdoms-
grupp varit vilande. Nu har jag 
börjat rodda i detta för att få i 
gång ungdomsgruppen. Intresset 
finns, det vet jag, då jag fått flera 
förfrågningar. Det vore skitkul 
om det var flera som hörde av 
sig till mig så att vi kan starta 
upp en ungdomsverksamhet. 
Jag är även ny som Byggnads 
skyddsombud och jag ser fram 
emot skyddsombudsutbild-
ningen.  
Med i facket: 
För mig är det en självklarhet att 
vara med i Byggnads. 
Blev avtalet som du tänkt: 
Huvudentreprenörs ansvaret är 
bra punkt i det nya avtalet. Det 
är viktigt med bra översikt och 
koll på läget då det finns ett 
flertal som jobbar utan 
yrkesbevis, behörigheter, utan 
skydd och låga löner. 
Lönedumpning är ett stort 
problem i dagens läge när det 
blir allt högre 
levnadsomkostnader. 
37 timmar ATF var också 
välkommet 
Arbetsmiljön: 

Här på Teknikbyggarna, 
arbetsplats Ödegårdsgatan 

funkar det bra med skyddsronder 
mm. 
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MEDLEMSINFORMATION 
 

Din medlemsavgift 
 
Medlemsavgiften är sedan 1 
januari, 2011 inkomstbaserad. 
Detta innebär att du själv måste 
informera när din inkomst 
förändras. 
 
Du kan ändra dina uppgifter 
genom att logga in via vår 
hemsida, www.byggnads.se. Du 
kan även ringa 010-601 10 12. 
Ta för vana att rapportera din lön 
och uppdatera dina uppgifter 
minst en gång om året.  
 
Som gymnasieelev är ditt 
medlemskap gratis fram till 
september det år du slutar 
skolan, under förutsättning att du 
inte har ett arbete. När du börjar 
arbeta anmäler du det till 
regionen för rätt medlemsavgift. 
Glöm inte att du då också söker 
inträde hos a-kassan.  
 
Saknar du inkomst, är 
sjukskriven, föräldraledig eller 
går i förtida pension ska kopia på 
intyg där period och eventuell 
ersättning framgår skickas in till 
regionen, först därefter kan vi 
ändra din avgift. 
 
Är du arbetslös och får 
ersättning från a-kassan, ändras 
din medlemsavgift automatiskt.  
 
 
 

Avgift ändras endast när du varit 
arbetslös fr o m den första t o m 
den sista i månaden. Detta 
innebär att avgiften justeras i 
efterhand när vi fått bekräftelse 
från a-kassan att du är arbetslös. 
 
När du fyller 65 år och blir 
ålderspensionär blir du 
automatiskt utskriven från a-
kassan. Din medlemsavgift 
ändras automatiskt till 47 kr i 
månaden och du behåller då din 
olycksfallsförsäkring så länge du 
har ditt medlemskap. Fortsätter 
du arbeta meddelar du detta till 
regionen. 
 
Byggnads Nu! 
 
Ring eller maila vårt 
medlemscenter när du har 
allmänna frågor om arbetsmiljö, 
kollektivavtal, lön eller andra 
fackliga frågor. 
 
010-601 10 00 
byggnadsnu@byggnads.se 
 
A-kassan 
 
010-601 18 00 
www.byggnadsakassa.se 
a-kassan@byggnads.se 
 
Anmäl dig till internetakassan på 
hemsidan för att se ditt ärende 
och skicka in kassakort mm. 

KONGRESSMOTIONER 
 

Byggnads kommer att ha sin 
16:e ordinarie kongress den 12-
15 juni 2014. Kongress hålls vart 
fjärde år.  
 
Kongressen är förbundets högsta 
beslutande instans. Den 
behandlar och beslutar om 
förbundets långsiktiga 
verksamhet.  
 
På kongressen är alla regioner 
representerade. Ombuden utses 
av regionernas fullmäktige.  
 
Kongressen väljer 
förbundsstyrelse och utser 
ledamöter till 
förbundsfullmäktige som är 
förbundets högsta beslutande 
organ mellan kongresserna. 
 
Byggnads Öst uppmanar dig som 
medlem att skriva motioner. 
 
Motion till kongressen kan 
väckas av förbundsstyrelse, 
region, medlemskrets, 
förtroendemannaklubb, 
förtroendemannaråd och enskild 
medlem. I de fyra sistnämnda 
fallen skall motionen inlämnas 
till regionstyrelsen för 
behandling av regionen. Skulle  
motionen icke godkännas skall  
 
 
 
 

den ändock, om motionären så 
yrkar, genom regionens försorg 
insändas till förbundsstyrelsen. 
Varje motion rubriceras med ett 
ämnesområde, se de olika 
ämnesområdena på hemsidan. 
 
Obs! Om en motion upptar flera 
ämnesområden ska den delas i 
flera motioner, en för varje 
område. 
 
Varje motion ska utmynna i en 
eller flera att-satser (yrkanden). 
 
På baksidan av tidningen finns 
en motion att fylla i om du har 
något som du vill väcka på 
kongressen. Du skickar in 
motionen till Byggnads Öst, 
Luntgatan 28, 602 19 
Norrköping. 
 
Motionen finns även som 
ifyllningsbar på hemsidan, där 
du även ser vilka ämnesområden 
som ska behandlas.   
 
Behöver du hjälp med att skriva 
motionerna kontaktar du en 
ombudsman i regionen. 
 
Regionen måste ha motionen 
tillhanda senast den 15 oktober 
för behandling. 



 18  19

MEDLEMSINFORMATION 
 

Din medlemsavgift 
 
Medlemsavgiften är sedan 1 
januari, 2011 inkomstbaserad. 
Detta innebär att du själv måste 
informera när din inkomst 
förändras. 
 
Du kan ändra dina uppgifter 
genom att logga in via vår 
hemsida, www.byggnads.se. Du 
kan även ringa 010-601 10 12. 
Ta för vana att rapportera din lön 
och uppdatera dina uppgifter 
minst en gång om året.  
 
Som gymnasieelev är ditt 
medlemskap gratis fram till 
september det år du slutar 
skolan, under förutsättning att du 
inte har ett arbete. När du börjar 
arbeta anmäler du det till 
regionen för rätt medlemsavgift. 
Glöm inte att du då också söker 
inträde hos a-kassan.  
 
Saknar du inkomst, är 
sjukskriven, föräldraledig eller 
går i förtida pension ska kopia på 
intyg där period och eventuell 
ersättning framgår skickas in till 
regionen, först därefter kan vi 
ändra din avgift. 
 
Är du arbetslös och får 
ersättning från a-kassan, ändras 
din medlemsavgift automatiskt.  
 
 
 

Avgift ändras endast när du varit 
arbetslös fr o m den första t o m 
den sista i månaden. Detta 
innebär att avgiften justeras i 
efterhand när vi fått bekräftelse 
från a-kassan att du är arbetslös. 
 
När du fyller 65 år och blir 
ålderspensionär blir du 
automatiskt utskriven från a-
kassan. Din medlemsavgift 
ändras automatiskt till 47 kr i 
månaden och du behåller då din 
olycksfallsförsäkring så länge du 
har ditt medlemskap. Fortsätter 
du arbeta meddelar du detta till 
regionen. 
 
Byggnads Nu! 
 
Ring eller maila vårt 
medlemscenter när du har 
allmänna frågor om arbetsmiljö, 
kollektivavtal, lön eller andra 
fackliga frågor. 
 
010-601 10 00 
byggnadsnu@byggnads.se 
 
A-kassan 
 
010-601 18 00 
www.byggnadsakassa.se 
a-kassan@byggnads.se 
 
Anmäl dig till internetakassan på 
hemsidan för att se ditt ärende 
och skicka in kassakort mm. 

KONGRESSMOTIONER 
 

Byggnads kommer att ha sin 
16:e ordinarie kongress den 12-
15 juni 2014. Kongress hålls vart 
fjärde år.  
 
Kongressen är förbundets högsta 
beslutande instans. Den 
behandlar och beslutar om 
förbundets långsiktiga 
verksamhet.  
 
På kongressen är alla regioner 
representerade. Ombuden utses 
av regionernas fullmäktige.  
 
Kongressen väljer 
förbundsstyrelse och utser 
ledamöter till 
förbundsfullmäktige som är 
förbundets högsta beslutande 
organ mellan kongresserna. 
 
Byggnads Öst uppmanar dig som 
medlem att skriva motioner. 
 
Motion till kongressen kan 
väckas av förbundsstyrelse, 
region, medlemskrets, 
förtroendemannaklubb, 
förtroendemannaråd och enskild 
medlem. I de fyra sistnämnda 
fallen skall motionen inlämnas 
till regionstyrelsen för 
behandling av regionen. Skulle  
motionen icke godkännas skall  
 
 
 
 

den ändock, om motionären så 
yrkar, genom regionens försorg 
insändas till förbundsstyrelsen. 
Varje motion rubriceras med ett 
ämnesområde, se de olika 
ämnesområdena på hemsidan. 
 
Obs! Om en motion upptar flera 
ämnesområden ska den delas i 
flera motioner, en för varje 
område. 
 
Varje motion ska utmynna i en 
eller flera att-satser (yrkanden). 
 
På baksidan av tidningen finns 
en motion att fylla i om du har 
något som du vill väcka på 
kongressen. Du skickar in 
motionen till Byggnads Öst, 
Luntgatan 28, 602 19 
Norrköping. 
 
Motionen finns även som 
ifyllningsbar på hemsidan, där 
du även ser vilka ämnesområden 
som ska behandlas.   
 
Behöver du hjälp med att skriva 
motionerna kontaktar du en 
ombudsman i regionen. 
 
Regionen måste ha motionen 
tillhanda senast den 15 oktober 
för behandling. 



 

 
 
Avs 

 
Luntgatan 28, 602 19  NORRKÖPING 

 
 

 
 

Motion Byggnads Kongress 2014 
Regionen tillhanda senast 15 oktober 2013 
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