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På framsidan ser ni Niclas Danson och Mikael Centerstrand 

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               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 
Ann Fjellström Administratör              010-601 10 12 

Vi arbetar på Verksamhetskontoret 
Besöksadress: Majgatan 4 i Linköping 

Pär Alexandersson VVS/Kyla, Plåt, Ventilation    010-601 11 06 
Conny Delerud Lön TBM, Rivning, Håltagning     010-601 11 03  
Roland Söderberg Bemanning, Konkurser         010-601 11 07 
Peder Eliasson Lön 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 

Det har varit ett år med 
många möten, förhandlingar 
samt en avtalsrörelse. 

15 februari ska det finnas ett 
förslag att ta ställning till när 
det gäller ordning och reda. 
Jag ser med tillförsikt fram 
emot den utredning som 
kommer lämnas. Idag har vi 
ingen ordning och reda värt 
namnet på flera av våra 
arbetsplatser. Det kan handla 
om dåliga lönevillkor genom 
underentreprenörskedjor. 
Arbetsmiljön blir nedpriori-
terad, men allt vad det 
innebär. Hela syftet är att 
hålla ned lönen och våra 
arbetsvillkor genom att ställa 
arbetare mot arbetare, 
säkerhet mot kostnad osv. 

Nyligen kom Socialdemo-
kraterna och LO ut med ett 
tiopunktersprogram om att 
Svenska Kollektivavtal ska 
gälla på svensk arbetsmark-
nad om (S) vinner valet 2014. 
Ska vi få en arbetsmarknad 
med schysta villkor, så måste 
vi alla ha samma spelregler på 
svensk arbetsmarknad, detta 
gäller även företagen. 

Byggnads Öst har nu satt en 
målplan för 2014, som 
innebär att vi måste försöka 
bli fler medlemmar. Genom 
att du som redan är medlem 
värvar en ny medlem och 
rekryterar din kamrat till en 
medlemsutbildning eller går 
en själv, så fixar vi detta. 
Klarar vi inte detta kan den 
svenska modellen vara i fara, 
där fack och arbetsgivare 
sluter avtal med varandra. Jag 
ser även att vi måste bli fler 
som deltar på möten och att 
du på så vis vill vara med och 
utveckla Byggnas Öst. 

Till sist vill jag tacka alla 
medlemmar och anställda för 
ett bra år och önska er alla en 
riktigt God Jul och ett Gott 
Nytt År! 

Magnus Cato 
Ordförande Byggnads Öst 
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EN DEL AV STYRELSEN 

Lars-Göran Wallsing heter 
jag, 61 år och bor i 
Skärblacka. Jag började 1971 
som träarbetare efter avslutat 
gymnasium. Arbetsgivare 
genom åren har varit inom 
riksföretag. 

Vilka frågor brinner du 
för? Vårt lönesystem med 
ackorden på varje arbetsplats 
som ger en rättvisa för laget. 
Trivsel på arbetsplatsen är 
mycket viktig och då är 
arbetsmiljön en faktor. Vi 
äldre måste ta ett större 
ansvar så att lärlingarna får en 
allsidig utbildning. 

Hur hamnade du i 
styrelsen? På arbetsplatsen 
var mina kamrater aktiva i 
början på 70 talet och det var 
bättre att påverka än att sitta i 
boden och gnälla. Jag startade 
med en medlemsutbildning 

för att sedan hamna i 
kretsstyrelsen. Sedan 1978 
har jag varit med i 
avdelningsstyrelsen och för 
närvarande är jag sekreterare i 
regionstyrelsen. 

Hur ser du på facket i 
framtiden?
Organisationsgraden är 
jätteviktig och i framtiden 
måste vi bli flera. Vi måste få 
flera ungdomar att engagera 
sig och gå fackliga 
utbildningar. 

Vad gör du på fritiden? Jag 
gillar att gå i skogen för att 
hitta svamp. Fixa i trädgården 
och med huset är något som 
jag uppskattar. Mycket av 
tiden ägnar jag åt familjen 
och våra barnbarn. 

Till sist 
Att flera kommer på 
kretsmöten som sker i nästan 
alla regionens kommuner. Att 
vi blir flera medlemmar som 
vill påverka. 

RIKSKONFERENSEN 2013 –  
DYK & MARKANLÄGGARE 

Tomas Thilander 
representerade regionen vid 
årets rikskonferens för 
yrkesdykare och 
markanläggare. Det var 
Tomas första konferens. 
De förväntningar han hade på 
konferensen var att få träffa 
yrkeskollegor från hela landet 
och diskutera de vardagliga 
problem som man står inför. 
  

Tomas Thilander 

Arbetsmiljö och 
skyddsombudets roll 
behandlades, med tanke på 
konsekvenserna från AD 

domen 2012. Arbetsskydd 
och säkerhet är viktiga frågor 
för alla och då kan man 
fundera på varför det är så 
svårt att få uppdragstagare till 
rollen som skyddsombud? 

Konferensen hade ett facklig 
– politiskt inslag inför valår 
2014 och betydelsen av att vi 
går och röstar och att vi röstar 
rött i nästa val om vi ska 
behålla den gemensamma 
välfärden. Skatter och jobb 
samt A-kassan är viktiga 
frågor för oss i Byggnads. 

Ordning och reda i form av 
vem, och framför allt under 
vilka villkor ska arbete 
utföras i Sverige? Det är ett 
problem som samtliga 
deltagare vittnade om på 
konferensen. 

Det Tomas var besviken på 
var det låga deltagande och 
det svaga engagemang som är 
på arbetsplatserna idag för att 
driva och bevaka våra 
fackliga rättigheter. Tomas är 
anställd som anläggare hos 
STRABAG i Stockholm. 
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REHABILITERING –  
VÄGEN TILLBAKA TILL ARBETE 

Den som är sjukskriven för 
sjukdom/skada som inte är av 
kortvarig art, har rätt till 
konstruktiv rehabilitering 
efter en uppgjord plan, med 
målsättning att börja kunna 
arbeta och försörja sig själv.  

Arbetsgivaren har det största 
ansvaret, det ska fram en plan 
på återgång i arbetet och den 
ska vara arbetsplatsinriktad. 

Galaxen, byggsektorns 
företag för prevention och 
rehabilitering, är en annan 
väg tillbaka till arbetslivet.  
 I Galaxenbolaget ingår fyra 
regioner som täcker hela 
landet. Grunden till 
verksamheten är samverkan 
mellan byggsektorns parter i 
regionala anpassningsgrupper 
vars ansvar är att hjälpa er 
som tros kunna rehabiliteras 
inom ramen för Galaxens 
Rehabprogram. 

Syftet med den verksamheten 
är givetvis att hjälpa 
byggkillar och tjejer tillbaka i 
arbete. Meningen är man ska 
ha ett anpassat arbete som gör 
det möjligt att komma tillbaka 
i någon form i arbetslivet. 

Verksamheten styrs i grunden 
av lönebidragsförordningen 
och Galaxens mål är att minst 
50 % av dem som lämnar en 
Galaxenanställning gör det till 
en reguljär anställning i 
byggsektorn eller annan 
sektor, utbildning eller 
ålderspension. 

Den regionala 
anpassningsgruppen består av 
representanter från Byggnads 
(facket), arbetsgivarorganisa-
tioner, arbetsförmedlingen, 
och försäkringskassan.  
Om du tror att ditt fall kan 
vara något att ta upp där,      
så hör då av dig till 
undertecknad så kan vi träffas 
för att gå igenom ditt ärende. 

Sören Orrstenius
Ansvarig för försäkringar, 
rehabilitering och Galaxen 

UPPSÖKERI OCH VIKTIGA UTBILDNINGAR  

Uppsökeri v 6 

Då är det återigen dags för 
vårens uppsökerivecka där 
regionens ombudsmän 
tillsammans med 
medlemskretsarna bedriver 
uppsökande. Syftet med 
uppsökeriet är att träffa 
medlemmar på de mindre 
företagen där vi saknar 
förtroendevalda, samt att 
rekrytera till utbildningar och 
informera om våra 
försäkringar.  
                                                                                                                                                                                         
Facklig grundutbildning
Den första fackliga 
utbildningen där vi går 
igenom vad facket gör och 
vad man får för sitt 
medlemskap i facket. Vi går 
igenom de specifika villkoren 
som gäller i byggbranschen. 
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. 

Påfarten 
Du får träffa 
byggnadsarbetare från olika 
företag. Du får veta mer om 
vad din medlemsavgift går till 
Vi diskuterar dina rättigheter 
och skyldigheter.  
Målet är att du går härifrån 
som en MEDVETEN 
MEDLEM! Vår grundtanke 
är densamma som när 
Byggnads startade 1889:  
Tillsammans är vi starka.  
Tillsammans är vi stolta.  
Tillsammans är vi trygga.  
Framtiden är du själv med 
och bestämmer! 
Förenklad anmälan till 
utbildning   
Som ett led i att göra det 
enkelt för medlemmar att 
anmäla sig till utbildningar, 
ligger samtliga utbildningar 
och träffar ute på Byggnads 
Öst’s hemsida. Där kan du 
enkelt anmäla dig direkt till 
en utbildning.  Det går även 
bra att anmäla sig till sin 
fackliga förtroendeman eller 
direkt på 010-601 10 12.
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RIKSKONFERENSEN 2013 - GOLV 

Den 16 till 17 september 
samlades det golvläggare från 
stora delar av landet för att 
diskutera specifika frågor för 
golvläggare i Byggnads. 
Tony Sonesson är sedan 2011 
anställd hos Golvmaterial i 
Nyköping. Tony var i år iväg 
på sin fjärde golvkonferens. 

Tony hade med en kollega 
från Firma Bygge i Linköping 
Tommy Stenström, som också 
han tidigare har deltagit i 
rikskonferensen. 
På måndagen hade man besök 
av Peter Kennerfalk som 
talade om vikten av att vi 
byggnadsarbetare engagerar 
oss i politiken. Valet 2014 är 
viktigt så att vi får en regering 
som lyssnar till våra 

vardagliga problem vi ställs 
inför. 
Lön- och ackordsfrågor står 
alltid högt på dagordningen 
på golvkonferensen. Det blev 
grupparbeten och 
mätningsövningar på den 
”Blåa listan”.  
En annan fråga som är aktuell 
bland S-yrkena är vilka regler 
gäller när man har firmabilen 
hem.  
Göran Tinglöv från 
förbundskontoret berättade 
om årets avtalsförhandlingar 
med medlarna och utgången 
av dessa. 
   
Golvläggarna tänker inte bara 
på ackordsförtjänster utan 
också på arbetsmiljön. 
Damm är ett stort problem i 
dag. Man talade även om hur 
man ska få fler golvläggare 
att arbeta stående. Det finns 
verktyg både för limning och 
för svetsning för stående 
arbetsmoment. Svårigheten är 
att bryta gamla invanda 
arbetsmetoder. Det gäller att 
byta arbetsställning så ofta 
man kan. Alla enformiga 
arbetsställningar kan på sikt 
ge förslitningsskador. 

NYA REGLER FÖR DIG SOM ÄR 
ARBETSSÖKANDE  

Fr.o.m. 1 september 2013 har 
riksdagen infört nya regler för 
att du ska ha rätt till ersättning 
från a-kassan.  

Du ska  
* vara anmäld hos 
arbetsförmedlingen  
* stå till arbetsmarknadens 
förfogande  
* kunna och vilja arbeta minst 
3 timmar varje arbetsdag, och 
i genomsnitt minst 17 timmar 
i veckan 

I din kontakt med 
arbetsförmedlingen  
* kommer du att upprätta en 
handlingsplan  
* regelbundet lämna 
aktivitetsrapport mm.  
Mer information får du från 
arbetsförmedlingen. 

Om du inte sköter ditt 
arbetssökande  
* första gången får du en 
varning  
* andra gången stängs du av 
en ersättningsdag  
* tredje gången stängs du av i 
5 ersättningsdagar  

* fjärde gången stängs du av i 
10 ersättningsdagar.  
* förlorar du din ersättning 
den femte gången måste du 
uppfylla ett nytt arbetsvillkor 
innan du får ersättning. 

Du måste 
* tacka ja om du erbjuds ett 
arbete som är lämpligt för dig 
* göra så gott du kan när du 
erbjuds anställning eller går 
på intervju 
* tacka ja om arbetsförmed-
lingen anvisar dig till ett 
arbetsmarknadspolistiskt 
program som du kan få 
aktivitetsstöd för 

Din ersättning kan stoppas 
om du 
* inte står till 
arbetsmarknadens förfogande 
* har avvisat en anvisning till 
jobbgarantin för ungdomar 

Sker en förändring är det 
viktigt att du inom 14 dagar 
informerar a-kassan! 

För utförligare information 
besök a-kassans hemsida 
www.byggnadsakassa.se
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RIKSKONFERENSEN 2013 - GOLV 
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DIN MEDLEMSKRETS – VÄSTERVIK 

Årsmötet 2012 

2013 års styrelse 
Hans Gustavsson, ordförande 
Joakim Fahlström, sekreterare 
Magnus Andersson, 
administratör 
Övriga styrelse 
Anders Ringström 
Bror Johansson 
J-E Karlsson 
Robin Cederlöf 

Hur många medlemmar 
finns i kretsen: 391 stycken 
medlemmar (december 2013). 

Hur många brukar komma 
på möten: Vi brukar vara 
mellan 20-25 medlemmar på 
våra möten.

Här brukar vi ha möten: Vi 
brukar träffas på ”STATT” 
men vi ska pröva ett nytt 

ställe till årsmötet 2014, 
”Fängelset”. 

Vi brukar även ha möten 
gemensamt med: Det har 
varit lite dåligt med det 
genom åren, men till årsmötet 
2014 har vi bjudit in 
Vimmerbykretsen. 

Därför är det viktigt att du 
kommer: Jag tycker det är 
viktigt att man närvarar vid 
medlemskretsmöten. Ju fler vi 
är som kommer på våra 
möten, ju starkare blir vi. 

Förhoppningsvis så pratar 
medlemmar med varandra 
och talar om att det är 
intressant och att man kan få 
svar på frågor. 

Till sist… 
Det är av vikt att vi står upp 
för ett starkt Byggnads i dessa 
tider som råder. Ju fler som 
engagerar sig, desto starkare 
blir vi. 

Tack för ordet, 
Hans Gustavsson 
Ordförande Västervikskretsen 

MÖTEN I DIN MEDLEMSKRETS 

NYKÖPING 
Årsmöte 30 januari kl 19:00 
IF Metall Tingshusplatsen  

OXELÖSUND 
Ingen uppgift 

NORRKÖPING 
Årsmöte 16 januari kl 18:30 
Våning 6 på Luntgatan 28 

FINSPÅNG 
Ingen uppgift 

SÖDERKÖPING/ 
VALDEMARSVIK 
Årsmöte 23 januari kl 18:30 
Alviksgatan 4 i Söderköping 

LINKÖPING 
Årsmöte 22 januari kl 18:00 
Majgatan 4  

KISA 
Välkomna på 
medlemskretsmöten 
tillsammans med Linköping 

ÅTVIDABERG 
Välkomna på 
medlemskretsmöten 
tillsammans med Linköping 

MOTALA 
Årsmöte 22 januari kl 18:30 
ABF Kyrkogatan 6  

MJÖLBY 
Välkomna på 
medlemskretsmöten 
tillsammans med Motala 

ÖDESHÖG 
Välkomna på 
medlemskretsmöten 
tillsammans med Motala 

VIMMERBY 
Årsmöte 28 januari kl 18:30 
Sevedegatan 4 

VÄSTERVIK 
Årsmöte 29 januari kl 17:00 
Plats: ”Fängelset” 
Gäst: Magnus Cato 
Mat serveras från 17:00 

26 mars kl 17:00 
Plats: ”Statt” 
Gäst: Peter Kennerfalk 6F 
Mat serveras från 17:00 

Saknas uppgifter på din 
medlemskrets? Se hemsidan 
för aktuell information. 
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FACKLIGPOLITISK SAMVERKAN 

Under valåret 2014 kommer 
vårt gemensamma budskap 
till de politiska partierna att 
vara tydligt. Vi kräver 
förbättringar när det gäller 
våra jobb. Vi föreslår stora 
förändringar när det gäller 
satsningar på bostäder och 
infrastruktur, detta skulle ge 
oss byggnadsarbetare fler 
jobb. Men den viktigaste 
frågan är ändå att vi får 
ordning och reda ute på våra 
arbetsplatser. Med ordning 
och reda menar vi att det ska 
vara svenska kollektivavtal på 
den svenska 
arbetsmarknaden. Inga 
företag ska kunna konkurrera 
med sämre löner och villkor 
för sina anställda. Den frågan 
kommer vi att behöva stöd av 
ifrån politiken för att få en 
bättre tillämpning av de regler 
och lagar som redan finns. Vi 
byggnadsarbetare behöver 
politiker i kommuner och 
landsting som driver frågan 
om kollektivavtal vid 
upphandling. I dagsläget tar 
man oftast det billigaste 
anbudet utan att titta på 
konsekvenserna för de företag 
som följer regler och avtal. 

För att vi ska få en bättre 
arbetsmarknad och 
arbetsmiljö måste vi ha 
politiker som kan föra fram 
våra åsikter på den politiska 
arenan.  
Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet 
har alltid varit ett oerhört 
politiskt aktivt förbund och 
det har vi medlemmar tjänat 
på. Styrelsen i regionen ser att 
vi medlemmar har förlorat på 
den borgliga regeringens 
politik. Bostadsbyggandet har 
inte varit så lågt sedan början 
på förra seklet. Runt om i 
landet försämras kvalitén på 
hyresfastigheter eftersom 
regeringen inte satsat pengar 
på ett rejält ROT-avdrag.  
Det är bara två frågor men de 
är oerhört viktiga för att vi 
medlemmar ska ha ett arbete 
att gå till. 
Lönekonflikten i region Öst 
har tydliga politiska förtecken 
där arbetsgivaren helt struntar 
i förhandlingsordningen. 
Lägg ihop de här tre sakerna 
och fundera över om vi 
medlemmar i region Öst inte 
förtjänar fler jobb, bättre 
arbetsmiljö och bättre löner.   

RIKSKONFERENSEN 2013 - GLAS 

Byggnads Öst representerades 
av Robin Carlstedt på årets 
glaskonferens. Det var Robins 
första rikskonferens. 

Jag har lärt mig mycket, säger 
Robin. Alla borde få 
möjlighet att närvara vid en 
rikskonferens någon gång. 
  
Under de två dagarna som 
man träffades behandlade 
man frågor om lön, som t ex: 
Varför är ackordsvolymen så 
liten på Glasavtalet.  

Arbetsmiljöfrågor som är 
aktuellt inom gruppen är 

tunga lyft, lösningsmedel, 
isocyanater. 
Robin, som är anställd på 
Ryds Glas i Linköping, 
träffade tre glaskillar från 
Ryds från andra delar av 
landet på konferensen.  

Det är det mest givande, att få 
prata med andra kollegor och 
höra hur man har det på andra 
företag. Många saknar den 
ansvariga ombudsmannen 
från sin region. Regeln är att 
man får sända två deltagare 
från produktionen i varje 
region. Totalt var man 20 
talet deltagare på 
konferensen. 

Väl hemma har Robin tagit 
tag i diverse problem som de 
har på arbetsplatsen. Bland 
annat frågor som om man ska 
svara i telefon under sin rast, 
ventilationsutsug och 
personlig skyddsutrustning är 
sånt som är uppe på 
dagordningen med 
arbetsgivaren.  
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Byggnads Öst representerades 
av Robin Carlstedt på årets 
glaskonferens. Det var Robins 
första rikskonferens. 

Jag har lärt mig mycket, säger 
Robin. Alla borde få 
möjlighet att närvara vid en 
rikskonferens någon gång. 
  
Under de två dagarna som 
man träffades behandlade 
man frågor om lön, som t ex: 
Varför är ackordsvolymen så 
liten på Glasavtalet.  

Arbetsmiljöfrågor som är 
aktuellt inom gruppen är 

tunga lyft, lösningsmedel, 
isocyanater. 
Robin, som är anställd på 
Ryds Glas i Linköping, 
träffade tre glaskillar från 
Ryds från andra delar av 
landet på konferensen.  

Det är det mest givande, att få 
prata med andra kollegor och 
höra hur man har det på andra 
företag. Många saknar den 
ansvariga ombudsmannen 
från sin region. Regeln är att 
man får sända två deltagare 
från produktionen i varje 
region. Totalt var man 20 
talet deltagare på 
konferensen. 

Väl hemma har Robin tagit 
tag i diverse problem som de 
har på arbetsplatsen. Bland 
annat frågor som om man ska 
svara i telefon under sin rast, 
ventilationsutsug och 
personlig skyddsutrustning är 
sånt som är uppe på 
dagordningen med 
arbetsgivaren.  
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UTVECKLING AV ORGANISATIONENS 
FÖRTROENDEVALDA 

Byggnads har fattat beslut om 
att utveckla organisationens 
förtroendevalda. 

Genom att utveckla de 
förtroendevalda i vår 
organisation så flyttar vi fram 
positionerna. 

Detta kommer att krävas för 
att vi ska stå starka i 
framtiden på arbetsplatserna. 

Introduktion FFM  

Jag upplever att de som har 
ett fackligt uppdrag blir 
ifrågasatta av arbetsgivaren 
när fackligt arbete ska utföras. 
  
Min förhoppning är att du 
stöttar din förtroendevalda 
arbetskamrat att gå på möten 
och utbildningar för att kunna 
vara din fackliga företrädare 

på arbetsplatsen eller inom 
företaget.  

Skyddsombudsutbildning  

De som har ett uppdrag 
företräder dig och är ditt 
Byggnads.  

Lagbasträff 

Tillsammans är vi starka och 
stöttar varandra.  

Magnus Cato  
Ordf Byggnads Öst 

MEDLEMSBILDEN 

Intervju med: Emil Radjabov 
Medlemskrets: Linköping 
Yrke: Plåtslagare 

Bakgrund: 
Jag kommer ursprungligen 
från Azerbadjan. 

Ljungstedtska Gymnasiet 
plåtslagare  
Vuxenutbildning.  

Fritid och intressen:
Styrketräning och snabba 
bilar 

Nuvarande 
arbetsplats/företag:  
Jonssons Plåt i Linköping AB  

Vad gör man som 
Plåtslagare: Tillverkning av 
plåtar inom all byggnation. 
Det är mycket mäta och räkna 
vid tillverkningen av plåt och 
detta kan ibland vara ganska 
tidskrävande. 
Montering däremot brukar 
oftast gå snabbare, men då 
kan vädret vara det jobbiga, 
allra helst vintertid. Ofta är 
det omöjligt att använda 
handskar när vi skall skruva 
småskruv. 

Vad har du för uppdrag i 
Byggnads organisation:
Jag sitter med i 
Ungdomsgruppen och är 
adjungerad i Byggnads Öst’s 
styrelse. 

Gick med i facket: 2010 

Arbetsmiljön:
Den är oftast bra ute på 
arbetsplatserna. Men jag har 
sett arbetsplatser som har 
varit bedrövliga. 

Till sist:
Jag uppmanar alla arbetare att 
gå med i facket. Det är en 
trygghet i allas vardag! 
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BUDGET BYGGNADS ÖST 2014 

Förutsättningar för budget 2014

• Antal anställda: 12+1 ombudsmän, 4,25 administratörer 
• RSO: 2,75 tjänster 
• Medlemsavgift: 136 kr/mån klass 1 – 8 
• Administrationsavgift hängavtal: 2 800 kr/avtal/år 
• Uppdragsersättning: 227,5 kr/tim inkl sem ers 
• Reseersättning uppdragstagare: 1,85 + 1,15 kr/km 
• Sammanträdesarvoden: 150 kr/sammanträde + 150 

kr/sammanträde för ordförande och sekreterare 
• Stipendier: 1 200 kr/vecka (skattefritt) 1 200 kr/vecka 

(skattepliktigt) 
• Administrationsbidrag medlemskrets: 591 100 kr 
• Administrationsbidrag ungdomsverksamhet: 144 000 kr
• Medlemsantal oförändrat 
• Begravningskrans till avlidna medlemmar 
• Kompensation för del av pensionskostnaderna 
• Regionens medlemstidning 
• Arbetsgivaravgift: 31,42 % 
• Medlemsavgifter och bidrag 

BUDGET BYGGNADS ÖST 

Verksamhetens intäkter 

Budget 2014

Avtalsteckning         1 330 000 kr 
RSO            600 000 kr 
Regionens (gem int)       16 985 537 kr 
Finansiella intäkter            789 700 kr 
Totalt       19 705 237 

kr 

Verksamhetens kostnader

Budget 2014

Medlemskretsar          - 591 100 kr 
Ungdomsverksamheten          - 144 000 kr 
Regionfullmäktige          - 123 000 kr 
Styrelsen          - 716 500 kr 
Avtalsteckning       - 1 446 300 kr 
RSO       - 2 458 074 kr 
Studie- och info verksamhet       - 1 534 158 kr 
Regionens (gem kostn)     - 12 835 380 kr 
Finasiella (kostn)               5 000 kr 
Totalt   - 19 853 512 kr 

Resultat -         148 275 kr 
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God Jul & Gott Nytt År! 

   Avs 

Luntgatan 28, 602 19  NORRKÖPING 

___________________________________________________

Hjälp oss att hålla 
vårt system 
uppdaterat!  

Genom att registrera dig 
och logga in på vår 
hemsida www.byggnads.se 
kan du ändra dina 
personliga uppgifter. 
Inloggningsuppgifter hittar 
du på ditt medlemsbevis. 

Här kan du även se vad du 
har rapporterat in för 
inkomst och se ditt OCR-
nummer för inbetalning av 
medlemsavgiften. 

Vi använder oss av SMS-
utskick så håll ditt 
mobilnummer uppdaterat 
hos oss för att inte gå miste 
om information, 
inbjudningar och kallelser. 

Frågor gällande  
A-kassan 

Ring 010-601 18 00 eller 
skicka ett mail till 
a-kassan@byggnads.se 
För mer information och 
blanketter besök hemsidan 
www.byggnadsakassa.se

Anmäl dig till 
Internetakassan för enklare 
hantering av kassakorten 
mm. 

Byggnads Nu! 

För dig som har allmänna 
frågor gällande arbetsmiljö, 
kollektivavtal, lön eller 
andra fackliga frågor. 
Ring 010-601 10 00 eller 
skicka ett mail till 
byggnadsnu@byggnads.se 
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