Byggnads Öst
Luntgatan 28
602 19 Norrköping

Telefon: 010-601 10 12
Fax: 011-190439, 013-122513
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
Pierre Andersson Kassör, ME, Anlägg
Tim Gustavsson Avtalsansvarig, Bygg Norra
Kjell Strömlind Arbetsmiljö
Jörgen Drott Lön TBM, Platt Norra, Plåt Norra
Niklas Landstedt Lärling TBM, Utbildningar
Kari Murtola MB, Golv Norra, Glas
Sonny Härold Lön TBM, MB, Ställning, Städ
Susanne Fredriksson Administratör
Britt Inger Karlsson Administratör

010-601 13 33
010-601 11 02
010-601 13 26
010-601 13 24
010-601 13 30
010-601 13 27
010-601 13 32
010-601 13 16
010-601 10 12
010-601 10 12

Vi arbetar på Verksamhetskontoret
Besöksadress: Majgatan 4 i Linköping
010-601 11 06
Pär Alexandersson VVS/Kyla, Plåt, Ventilation
010-601 11 03
Conny Delerud Lön TBM, Rivning, Håltagning
Roland Söderberg Bemanning, Konkurser, Bygg S:a 010-601 11 07
Peder Eliasson Lön TBM, Golv Södra, Platt Södra, 010-601 11 04
010-601 11 09
Sören Orrstenius Försäkring, Arbetsmiljö, Papp
010-601 10 12
Ann Jönsson Administratör
010-601 10 12
Jennie Kristoffersson Administratör
Sandra Granberg Föräldraledig
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MAGNUS RUTA
Hoppas att er sommar har
varit fantastisk, med mycket
sol och bad i värmen. Framför
allt att alla har varit friska och
krya.
Då det är ett supervalår i år
kommer tidningen att handla
mycket om detta. Politiken
påverkar allas vår vardag och
det är viktigt att man går och
röstar!
Hösten kommer att bestå av
utbildning för personalen
med teamutveckling samt
planeringskonferens med alla
anställda, styrelseledamöter
och kretsar. Tyngdpunkten
kommer givetvis att handla
om hur vi kan bli flera
byggnadsarbetare i vårt
förbund. Kom ihåg att du är
den viktigaste värvaren.
Byggnads Öst har tagit ett
initiativ till att bilda en grupp
för att jobba med ostlänken.
Gruppen består av Byggnads,
politiker och Sveriges
Byggindustrier.
Målsättningen är att ställa
krav vid upphandlingen av
ostlänken med sociala
perspektiv, så att vissa jobb

kan stanna inom regionen.
Arbetet har precis startat och
jag får återkomma om läget.
Styrelsen kommer att under
hösten arbeta med målplan
och budget som ska antas på
regionfullmäktige. Styrelsen
har även nu kommit igång
med att ringa alla nya
medlemmar som hälsas
välkomna och erbjuds att gå
en utbildning. Responsen har
varit mycket positiv.
Under hösten kommer
Byggnads förbundsstyrelse
arbeta med alla beslut som
togs på Kongressen i juni, för
att hitta ett bra arbetssätt att
verkställa dessa.
T illsammans är vi starka!
starka!

Magnus Cato
Ordf. Byggnads Öst
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EN DEL AV STYRELSEN
Hur hamnade du i
styrelsen?
Fick frågan efter ganska
många år med diverse mindre
uppdrag i Byggnads och
tyckte det var inspirerande.
Det känns som behovet av
engagemang har ökat ganska
rejält efter många år av
neddragningar i allas vår
gemensamma välfärd.

Johan Hägerstrand, 50 år
Arbetat som murare i drygt
30 år, de senaste två åren har
jag arbetat hos Bygg Rosen i
Norrköping.
Vilka frågor brinner du
för?
Viktigaste frågan för mig är
att få tillbaka en a-kassa värd
namnet, med tanke på hur vår
arbetsmarknad ser ut.
Även att få stopp på
utnyttjandet av personer med
diverse tveksamma
anställningar, som tyvärr
börjar bli allmänt
accepterade.
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Hur ser du på facket i
framtiden?
Jag hoppas och tror att vi blir
starkare i framtiden när man
tillsammans kämpar för en
sak som t ex
Huvudentreprenörsavtalet
och ser att det ger resultat.
Vad gör du på fritiden?
Reser tillsammans med
familjen både i Sverige och
lite längre ut i världen.
Till Sist
Jag vill att alla tänker till en
extra gång den 14 september
och röstar på det som
verkligen är viktigt för det
vardagliga livet med familj,
vänner och arbetskamrater.
Missnöjesröstning tar oss inte
framåt.

BYGGAVTALET

BILAGA 1

2014 års fasta delar och utbetalningsnivåer vid prestatinslön.
Gäller fr o m 1 juni 2014
Lönestatistikområde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Västra Norrbotten
Östra Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Gävleborg
Dalarna
Värmland
Örebro
Västmanland
Uppland
Stockholm/Södertälje
Södermanland
Norra Östra Götaland
Södra Östra Götaland
Södra Västra Götaland
Norra Västra Götaland
Jönköpings Län
Kalmar Län
Gotland
Kronoberg
Halland
Blekinge
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Södra Skåne

Fast del
Kr/tim
105
102
104
99
101
99
103
99
100
102
106
109
102
102
103
100
100
101
98
101
99
98
100
100
99
102

Utbetalningsnivå
Kr/tim
177
172
175
167
170
167
173
167
168
172
178
184
171
172
174
169
168
169
166
171
166
165
168
168
167
171

Lärlingar och övriga kategorier: Fördelningstal x nivån för
yrkesarbetare
Region Öst innefattas av lönestatistikområden 13, 14, 15 och 19
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FACKLIGPOLTISK SAMVERKAN
Nu närmar sig valsöndagen
den 14 september med
stormsteg. Onsdagen den 27
augusti påbörjas
förtidsröstningen och det är
av stor vikt att vi tillsammans
känner ett ansvar för att delta
i valet.
Vår uppmaning är att ni
tillsammans, från varje
arbetsplats runt om i vår
region, går i väg och röstar.
Senast söndagen den 14
september måste vi ha röstat
för en regering ledd av Stefan
Löfven. Om vi inte får en
riksdagsmajoritet som tydligt
tar ställning för svenska
kollektivavtal på svensk
arbetsmarknad kommer våra
jobb att vara hotade i
framtiden. Det är därför så
oerhört viktigt att vi går och
röstar så att vi får fler
riksdagsledamöter som är
beredda att ta fajten för
löntagarnas villkor. Som är
beredda att ta fajten mot
marknadskrafterna, som
gärna ser att
byggnadsarbetare
konkurrerar med löner och
villkor om jobben. Vi som vill
sätta stopp för detta röstar för
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en regering ledd av
Socialdemokraterna.
Vi förbund inom 6F har tagit
fram en egen kandidat till
riksdagsvalet, Peter
Kennerfalk på plats nummer
19 på Socialdemokraternas
riksdagslista. Peter har under
många år jobbat med att lyfta
vikten av svenska
kollektivavtal på svensk
arbetsmarknad så att denna
viktiga fråga hamnat högt
upp på den politiska
dagordningen för
Socialdemokraterna. Andra
frågor som han fokuserat på
är bostadspolitiken och
satsningarna på
infrastrukturen.
Vi rekomenderar att du som
är medlem i Byggnads och
som vill ha förändring och
förstärkning av
fackförbundens inflytande i
riksdagen ska kryssa Peter.
Det finns inget annat
alternativ för oss
byggnadsarbetare än att
kryssa Nr 19 Peter Kennerfalk
på Socialdemokraternas
valsedel i riksdagsvalet den 14
september.
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Peter KennerfalK (S)

are, Linköping

Östergötlands län
0002-05748

SvenSKa KolleKtivavtal i Sverige!
Hej jag heter Peter Kennerfalk är 56 år och byggnadsarbetare från
Norrköping. Om jag blir invald i riksdagen tack vare ditt kryss så kommer
jag att tillföra erfarenhet och energi.
Satsningar på infrastruktur och bostäder är grundförutsättningar för
att vi ska få tillväxt i hela Östergötland. Men det handlar inte bara om att
satsa på fler jobb utan villkoren på arbetsmarknaden måste stärkas för
den enskilde. För mig är det självklart att alla som jobbar i Östergötland
ska ha samma villkor. Det ska vara svenska kollektivavtal som styr löner
och villkor. Vid all offentlig upphandling ska kravet om svenska kollektivavtal finnas med i upphandlingsunderlagen.
Satsningar på bostäder, infrastruktur och ordning och reda ger fler jobb
och mer resurser till vården, skolan och omsorgen.
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A-KASSAN OCH SOCIALFÖRSÄKRINGAR
AVGÖRS 14/9
Den 14 september är det val
och då är det en ödesdag
gällande mycket, inte minst
a-kassa och övriga
socialförsäkringar.
Sedan 1 januari, 2007 har
reglerna för a-kassan ändras
39 gånger. Senaste var att det
ska lämnas
aktivitetsrapporter en gång i
månaden. Det finns nu ett
förslag på att det ska lämnas
in två gånger i månaden.
Det skulle innebära ännu
längre tid för att få ut
ersättning, då det belastar
kassorna med mer arbete.
Taket på a-kassan är idag
samma som det var 1998, 680
kr om dagen. Tittar man på
vad snittet i riket var för
timlön 1998 så var det 103 kr
vilket blir 824 kr om dagen.
Idag är snittet på tidlön ca 165
kr vilket blir 1320 kr, plus
semesterersättning vilket blir
1492 kr. Man kan konstatera
att lönerna har gått upp och
även mat- och
bostadskostnader, men att
a-kasseersättningen ligger
kvar på samma nivå.
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Den arbetslöse får i dag ut ca
10 500 kr i månaden.
Det ska i januari 2015 lämnas
en rapport från
socialförsäkringsutredningen
vilket gäller sjukpenning mm.
Vilka som regerar då är
avgörande för din framtid bl a
om du blir arbetslös eller
sjuk.

Tänk på din framtid. Att det
är viktigt att ta ställning och
gå och rösta. Allt för att inte
rasera socialförsäkringarna
och a-kassan ännu mer utan
att istället börja bygga upp ett
väl fungerande system på
nytt.

Sören Orrstenius
Försäkringar och
rehabilitering

ARBETSMILJÖ
Då har vi lämnat semestern
bakom oss och jag hoppas alla
haft en bra semester och är
utvilade.

Våra utbildningar rullar på
med Grundutbildning vecka
41 på Marieborg i
Norrköping.

Skyddsombudens roll fick en
större tyngd och ett tydligare
mandat att komma in i ett
tidigt skede i planeringen av
projekten i vårt avtal, Bilaga
K, punkten 3:4 Överläggning i
Arbetsmiljöfrågor.

Ni som är utsedda och inte
har genomfört
Grundutbildningen, se till att
anmäla er till oss.

Skyddsombudet SKA vara en
naturlig del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet och det är
arbetsgivarens skyldighet att
se till att så blir.
Skyddsronder SKA vara en
naturlig del i
arbetsmiljöarbetet.
Känner ni er osäkra, så tveka
inte att inför nästa
skyddsrond be om tips/råd
vad man bör tänka på i ert
fall.

Har den senaste tiden
upptäckt att det finns ett antal
personer som tagit på sig
rollen som skyddsombud då
Arbetsmiljöverket skall göra
besök.
Ni måste alltid höra av er till
oss för att bli korrekt
anmälda.
Fortsätt med det goda arbete
ni gör för en säkrare och
tryggare arbetsmiljö.

Kjell Strömlind
Arbetsmiljöansvarig

Hör av er och begär hjälp av
ombudsman (Regionalt
Skyddsombud). Ibland
tänker en utomstående på
saker som är vardag för er.
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DIN MEDLEMSKRETS – MOTALA
2014års styrelse:
Ordförande Mikael Fransson
Sekreterare Sören Orrstenius
Ledamot Ingmar Andersson

Magnus Molander

Motala kretsen med LO på speedway
den 140819

Hur många medlemmar
finns i kretsen:
Ca 549 st
Hur många brukar komma
på möten:
Mellan 10-20 st. Borde vara
fler deltagare på mötena!
Här brukar vi ha möten:
ABF Lokaler Kyrkogatan 6
Vi brukar även ha möten
gemensamt med:
Vi bjuder in Mjölby-kretsen
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Därför är det viktigt att du
kommer:
I stället för att sitta i bodarna
och ha synpunkter och det
stannar inom fyra väggar.
Det viktigt att komma på
mötena så att kretsen får höra
alla synpunkter och frågor
som finns ute på
arbetsplatserna, för att kunna
föra medlemmarnas frågor
vidare i Byggnads
organisation.
Byggnads är en stark
organisation med hög
organisationsgrad, men det är
också en svaghet när
medlemmarna uteblir vid
våra möten.
Till sist:
Att ta ställning och gå och
rösta är viktigt i detta ödesval.
I januari kommer det att
läggas fram en utredning
gällande vår A-kassa och
socialförsäkring. Så vem som
regerar då är avgörande för
vår framtid.

MÖTEN I DIN MEDLEMSKRETS
FINSPÅNG
Ingen uppgift

ÅTVIDABERG
Se Linköping

OXELÖSUND
30 oktober kl 18:00
IF Metalls lokaler
Samhällsbyggnad

MJÖLBY
Ingen uppgift

NYKÖPING
30 oktober kl 18:00
IF Metalls lokaler
Samhällsbyggnad
NORRKÖPING
1 oktober
Luntgatan 28
SÖDERKÖPING/
VALDEMARSVIK
Ingen uppgift
KISA
Se Linköping
LINKÖPING
3 september
Majgatan 4

MOTALA
8 oktober kl 18:30
ABFs lokaler Kyrkogatan 6
VIMMERBY
Ingen uppgift
VÄSTERVIK
10 september
kl 18:00 (mat från kl 17:00)
Biografen i Västervik
Inbjudan skickas även ut
till dig via sms, så håll ditt
mobilnummer uppdaterat
hos oss.
Se även regionens hemsida
för aktuell information
gällande din medlemskrets.

4 december
Majgatan 4
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BYGGNADS UNGDOMSGRUPP
Mitt namn är Marcus Wisäter
och jag är ungdomsansvarig i
regionen.
Jag kan nu stolt presentera att
det finns en fungerande och
aktiv LUK (Lokal ungdoms
kommitté) i Norrköping. På
Augustifesten bedrev vi en
valkampanj ihop med SSU i
Vasaparken. Med folk som
gick förbi fick vi många goda
samtal och samtidigt fyllde de
i en blankett om vad de tyckte
om sitt fackförbund. Som tack
för besväret fick de en slush
och popcorn. Vi lyfte även
fram vår lokala kandidat
Peter Kennerfalk ifrån 6F.

LUK kommer att fortsätta
bedriva valkampanj ihop med
SSU ända tills den 14
september, för vi i
ungdomsgruppen anser att
om den nuvarande regeringen
får fortsätta kommer
kollektivavtalen försämras
ännu mer, som i sin tur
kommer leda till den
generella välfärdens fall.
Sverige kan bättre!
Efter den 14 september
kommer LUK att fortsätta
bedriva aktiviteter så som
t.ex. innebandy, bowling
varvat med studiecirklar och
utbildningar. Medlemmar i
LUK får gärna komma med
egna önskemål på aktiviteter.
Vill du gå med i vår LUK? Ta
gärna kontakt med mig för
mer information.
Är ni ett gäng som rent av
själva vill starta upp en
ungdomsgrupp på er lokala
ort, kontakta mig så hjälper
jag er om hur ni ska gå
tillväga.
Marcus Wisäter
0738174019
marcus.wisater@hotmail.com
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HÖSTENS UTBILDNINGAR
Om vi ska forsätta att vara ett
starkt fackförbund i
framtiden behöver vi inte
bara vara många medlemmar,
utan också många
medlemmar som förstår den
ideologiska grunden i
fackföreningen. Medlemmar
som har kunskap om de
rättigheter vi förhandlat fram
i kollektivavtalet. Detta för att
vi gemensamt ska kunna
bevaka våra arbetsplatser och
ha ordning och reda i
branschen.

Ett urval av höstens
utbildningar
Facklig grundutbildning
9, 16 och 23/1
En utbildning som alla
medlemmar ska gå.
Valla Folkhögskola,
Linköping
OM Facket 2727-28/10
En tvärfacklig
ungdomsutbildning för dig
under 30år.
Norrköping
Påfarten 26/11
En ideologisk
endagarsutbildning.
Valla Folkhögskola,
Linköping

Se därför till att gå en facklig
utbildning tillsammans med
dina arbetskamrater under
hösten. Du anmäler dig enkelt
genom att ringa regionen på
010-601 10 12 eller genom att
gå in på Byggnads region Östs
hemsida. På hemsidan finns
även mer information om
utbildningarna mm.

Regional Ungdoms
Ungdom s
utbildning 3- 5/12
En ungdomsutbildning för
byggnadsarbetare.
Tillsammans med Örebro
med övernattning på Scandic
Norrköping City perfekt för
dig som bor lite längre bort
från Norrköping eller
Linköping
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BYGGNADS KONGRESS 2014
Byggnads sextonde kongress
avhandlades på Arlanda
mellan den 12 juni till 16 juni.
Förbundsledningen startade
med ett bejublande
uppträdande.
Kongressen hade högt till tak
och många, långa
diskussioner inom flera
områden.
Kongressen skulle för första
gången genomföras digitalt
och alla 158 ombud fick låna
var sin läsplatta. Besluten kan
även ombuden följa under
kongressperioden.
Hela förbundsledningen
valdes om med acklamation
och Johan Lindholm blev vald
till ordförande. Det var en
märkbart rörd Johan som
tackade för stödet och tog
emot kongressens applåder.
Fokus i framtiden ligger
mycket på vi-känslan, och ett
enat Byggnads. Även i sitt
tacktal nämnde han
solidariteten som Byggnads
verkliga styrka och det är den
styrkan som kommer att
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hjälpa oss att segra - om vi
står enade.
Kongressen hade också
många gäster som t ex BWI
representant Ambet Yusons
Han kämpar för
byggnadsarbetarnas situation
i världen.
Vi kan inte längre tänka
lokalt i kampen för
arbetarnas rättigheter.
Ljusglimtar finns när nästan
130 000 arbetare deltog i 26
strejker mot högre löner,
säkrare arbetsförhållanden
och bättre villkor i Brasilien
när nya arenor skulle byggas.
BWI försöker även att få Fifa
att ställa krav på de länder
som står värd för fotbollsVM. Kampanjen har fått det
passande namnet
”Red card for Fifa”
VM i Brasilien vinner
arbetarna som organiserat sig
och fått bättre villkor genom
facklig kamp enligt Ambet
som är från Philipinerna.

BYGGNADS KONGRESS 2014
Kongressen hade många
beslut och jag tänkte nämna
några.
Efter två timmars diskussion
blev det nej till
inkomstförsäkring och
förbundsstyrelsen hänvisade
till att det inte är ekonomiskt
försvarbart och att A-kassan
då inte skulle höjas.
Det blev nej till att införa
procentuell medlemsavgift.
Alla regioner skall införa en
jämställdhetsansvarig.
Byggnads ska inte verka för
att bemanningsföretag
förbjuds men tror att i stället
på en hårdare reglering.
Johan Lindholm avslutade
kongressen med följande:
Jag känner mig trygg med att
vi kommer att fortsätta vara
värdens bästa och starkaste
fackförening, vi kan alla
känna oss starka, stolta och
trygga.

Byggnads Öst
kongressdelegation bestod av
följande, från vänster sett.
Magnus Cato,
Marcus Wisäter,
Daniel Fagerlund,
Johnny Sköld,
Magnus Molander,
Niklas Landstedt,
Lars Friberg,
Roland Söderberg,
Johan Hägerstrand,
Ingemar Andersson och
Peder Eliasson.
Delegationen var aktiv och
företräde Byggnads Öst på ett
mycket bra sätt.
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PLÅT SM
Den 14-15 maj avgjordes 2014
års final i SM för unga
plåtslagare på ett välbesökt
yrkes-SM i Umeå.
Efter en hård och jämn kamp
mellan de sex deltagarna föll
till slut juryns röst på Robin
Olsson från Stockholm.
SM-final med tusentals
förbipasserande som
granskar och stör. Dessutom
med ett nytt försvårande
tävlingsmoment, med krav på
hantverksskicklighet samt
hantering av
arbetsbeskrivningar via SMS
och god kundvård.
Årets sex finalister i SM för
unga plåtslagare fick ta sig
igenom två tuffa dagar med
maximal anspänning och den
som klarade den utmaningen
bäst var Robin Olsson från
Kista gymnasium i
Stockholm.
Plåtslagarnas
tävlingsmoment var
tidsbegränsat till sex timmar
effektiv tid, fördelade på två
dagar, den 14 respektive 15
maj. Uppdraget var som
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vanligt hämtat ur
Byggnadsplåtslarens vardag
med tak- och fasadarbeten. I
år hade man dessutom gått
steget längre. För förutom att
hantverksskickligheten sattes
på hårda prov, så skulle
finalisterna även visa upp en
god relation till en fiktiv
kund, samt förmåga att till sig
och förstå en beställning och
arbetsbeskrivning.
På Ebersteinska gymnasiet i
Norrköping går det 35 st
elever som ska bli plåtslagare.
Åk 1, 16 st. Åk 2, 9 st. Åk 3,
10 st.
På Anders Ljungstedts
gymnasium i Linköping i Åk 1
får eleverna en rundgång och
provar på 7 st yrken och efter
jul söker man till det yrke
som man tycker passa.
Åk 2, 7 st. Åk 3, 10 st.
Ljunkan har även börjat en
utbildning inom Ventilation
för vuxna, som börjar nu i
augusti, där ska det gå 11 st.

Pär Alexandersson
Plåt- och VVS-ansvarig

VVS LÄRLINGAR
Sedan den 17/3 2014 är det
nya lärlingssystemet i gång
för våra VVS lärlingar.
KUB, som det heter,
innebär att nu ska
företagen anmäla när man
anställer en lärling direkt
till KUB via datorn.
Anmälan går direkt till
VVS-yrkesnämnd som
kontrollerar att företaget
har kollektivavtal med
Byggnads eller VVSföretagen.
Efter det får Byggnads och
VVS-Företagen ett mejl att
det finns ett kollektivavtal
eller inte.
Om det är så att det inte
finns avtal, så kontaktar vi

företaget om att teckna ett
avtal, antingen med
Byggnads eller med VVSFöretagen.
Om företaget inte har något
avtal, får lärlingen inte
tillgodoräkna sig de timmar
han eller hon arbetat.
Fram tills nu är det 276 st
företag som har registrerat
sig och det finns 253 st
lärlingsavtal.
Vi håller på med att planera
en VVS utbildning normtid
för hösten. Hör av er till
undertecknad om det är
intressant så att vi blir ett
gäng.

Pär Alexandersson
Plåt- och VVS-ansvarig

DU SOM YRKESARBETARE
Som yrkesarbetare är det
viktigt att du tar hand om
er lärling och ger en bra
handledning som syftar till
goda kunskaper och
färdigheter i yrket.

Det är du som lägger
grunden för att få bra
utbildade lärlingar.
Du ska också känna
stolthet över det ansvaret!
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FACKLIGT POLITISKT
Nu är det val till riksdag,
landsting och kommun.

Nyköping
Kjell Strömlind
Mikael Nygren

”Sverige kan bättre”
Välfärden håller på att falla
samman när det gäller vård,
skola och omsorg. Vi måste
även få en regering som lyfter
bostadsfrågorna samt mera
ordning och reda på
arbetsmarknaden.

Söderköping
Stig Eriksson

För oss är det självklart att vi
har medlemmar som
påverkar inom politiken och
att vi samverkar med
Socialdemokraterna.

Vi sitter nu tillsammans med
andra fackliga S-föreningar
för att samordna oss inför
nomineringar till nämnder
och styrelser.

Inom vår region är det flera
medlemmar som kandiderar
för Socialdemokraterna och
jag uppmanar dig att kryssa
någon av dem i
kommunfullmäktige.

6F och övriga LO förbund
måste nu samordna sig för att
driva facklig politiska frågor
som är viktiga för
arbetstillfällen.
Bostadsbyggande,
Infrastruktur satsningar och
ordning reda på våra
arbetsplatser.

Linköping
Sonny Härold plats 40
Per Wackenborg plats 54
Conny Delerud plats 59
Motala
Sören Orrstenius plats 16
Pär Alexandersson plats 26
Ingemar Andersson plats 64
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Norrköping
Magnus Cato plats 7
Lars Karlsson plats 9
Niklas Landstedt plats 23
Jonny Sköld plats 27

Glöm inte att rösta, då din
röst är lika mycket värd som
alla andras!

MEDLEMSBILDEN
Intervju med:
Oscar Wall
Medlemskrets:
Linköping
Yrke:
Takmontör

Nuvarande arbetsplats:
Svårt att säga exakt i
dagsläget, men Linköping
med omnejd är nog sanningen
närmast.

Företag:

Vad gör man som
Takmontör: Det är mest
pappläggning. Vi gör även
enklare plåtarbeten och
snickerier, för att taken skall
bli helt täta. Jag trivs jättebra
på Berland tak, det är bra
kamratanda och bra stämning
på företaget

Berland Tak AB

Bakgrund:
Vid 21 årsåldern, efter
värnplikten, fick jag reda på
detta yrke av en
fotbollskamrat.

Har du något uppdrag i
Byggnads Öst:
Jag är skyddsombud
Gick med i facket:
Jag gick med i Byggnads när
jag började jobba efter
Värnplikten

Jag har jobbat som takmontör
i cirka 13 år. Under dessa år
har jag deltagit i kurser och
utbildningar som lett till att
jag har Yrkesbevis för
takmontör.

Hur tycker du
arbetsmiljön är för
takmontörer:
Takskydd och miljön har
förbättrats mycket under de
åren jag jobbat i branschen

Fritid och intressen:
På fritiden är det familjen och
golf som gäller.

Till sist:
Jag tycker att det är en plikt
att rösta!
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Avs

Luntgatan 28, 602 19 NORRKÖPING

___________________________________________________

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 OCRnummer för inbetalning av
medlemsavgiften.
Vi använder oss av SMSutskick 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

Tryck: Norrköpings Tryckeri 2014.08

Hjälp oss att hålla
vårt system
uppdaterat!

