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, 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: Alkagatan 2 i Linköping
Pär Alexandersson VVS/Kyla, Plåt S:a, Ventilation 010-601 11 06
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 11 21
Martin Blomberg Huvudentreprenör, UE
010-601 10 12
Ann Jönsson Administratör
010-601 10 12
Jennie Kristoffersson Administratör
Sandra Granberg Föräldraledig
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MAGNUS RUTA
Nu ser vi hur avtalsrörelsen 2016
närmar sig, då Byggnads hängs
ut av Svenskt Näringsliv och av
olika debattörer i media.

Öst, för att där under fliken
utbildning göra en
intresseanmälan till en
utbildning.

Samtliga avtal ska omförhandlas
och vill du påverka dina
avtalsfrågor i kommande
avtalsförhandlingar, så måste du
skriva avtalsmotioner.

Arbetsmarknaden i regionen ser
ut att gå en bra tid framöver.
Bostadsbrist är det nästan i varje
större kommun och det behövs
fler bostäder under många år.

Motionerna ska vara regionen
tillhanda under hösten, men
börja redan nu fundera på vilka
frågor eller områden du vill
ändra på.

Företagen måste bli bättre på att
ta hand om eleverna som lämnar
gymnasieskolan för att bli
lärlingar. Ska vi ha arbetskraft i
framtiden är det en skyldighet
att företagen tar tillvara på
ungdomarna och utbildar dem
till skickliga yrkesarbetare.

1 januari trädde det nya
huvudentreprenörsavtalet i kraft
för Byggavtalet. Det är viktigt att
du/jag bevakar så att företagen
bland underentreprenörerna har
avtal. Lika viktigt att du/jag
bevakar så man på arbetsplatsen
är organiserad i Byggnads.
Under vecka 6 körde regionen
tillsammans med kretsarna
uppsökeri. Veckan resulterade i
fler medlemmar och framför allt
fler som anmälde sig till en
facklig utbildning. Utbildning
ger kunskap och insikt i varför
vi behöver organisera oss.
Du kan gå in på Byggnads
hemsida och klicka på region

Hoppas vi syns 1 maj när det är
arbetarrörelsen dag.
Jag önskar er en härlig sommar
med mycket sol och bad.

Tillsammans är vi Starka!

Magnus Cato
Ordf. Byggnads Öst
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EN DEL AV STYRELSEN
Hur hamnade du i styrelsen?
Jag fick uppdraget att ingå i den
interimistiska styrelsen när vi
skulle bilda Region.
Bakgrunden är nog fackligt
arbete under många år och har
varit det som gjort att jag nu
sitter i Byggnads Regionstyrelse
och Kretsstyrelsen.
Bernt Ählström heter jag, är 59
år och bor i Tallboda utanför
Linköping. Jag är anställd på
PEAB som betongarbetare. Jag
har även ett förtroendeuppdrag
som MB-representant för
Byggnads i företaget.
Vilka frågor brinner du för?
Att vi har en bra och god
arbetsmiljö på våra
arbetsplatser. Gemenskapen och
klimatet på arbetsplatsen är
viktig och att vi kan samverka
för en bra arbetsplats.
Lönefrågan är också viktig med
ackordet som ger oss
möjligheten att påverka lönen.
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Hur ser du på facket i
framtiden?
Jag ser positivt på framtiden.
Ordning och reda på
arbetsmarknaden med Svenska
Kollektivavtal för alla på
arbetsplatsen. Att vi tar tag i
återväxten när det gäller
förtroendevalda.

Vad gör du på fritiden?
Mycket av min fritid handlar om
familjen med mina barn och
barnbarn. Huset och trädgården
gillar jag att spendera min tid på.
Kraften hämtar jag hos Clubben
(LHC) där jag aldrig missar en
hemmamatch.
Till Sist
Har en önskan om att vi blir flera
medlemmar på våra kretsmöten.
Att DU som medlem besöker
våra kretsmöten för att göra din
röst hörd!
Att vi står upp för varandra i
avtalsrörelsen 2016. Den
kommer troligtvis handla om
makten mellan oss och
arbetsgivaren.
Mvh Bernt Ählström

FLYTT AV VERKSAMHETSKONTORET I
LINKÖPING
Under 2014 har Byggnads
Öst’s styrelse beslutat att
lämna Majgatan 2 för nya
lokaler, bättre anpassade
efter våra behov.
Den 16 mars drog så
flyttlasset av
Verksamhetskontoret i
Linköping till ny adress.
Numer befinner vi oss på
Alkagatan 2 i Linköping,
våning 3.

Vi har ett styrelserum för upp
till 25 personer.
Det finns även möjlighet att
disponera en lokal i
entréplanet för ca 40
personer.
Våra FFV, fackligt
förtroendevalda, kommer att
ha tillgång till ett eget rum
med datorer och goda
samtalsmöjligheter.

Alkagatan 2
(bild från eniro.se)

Vi kommer att dela
våningsplan med SEF,
Svenska Elektriker
Förbundet.
De nya lokalerna inbjuder till
stora och små möten.
Det finns samtalsrum för 4-6
personer.

Här hittar du oss
(bild från eniro.se)

Byggnads Öst hoppas på
många besök ifrån både
gamla som nya medlemmar i
våra fina lokaler.
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AVTALSFÖRÄNDRINGAR 1 APRIL
Byggavtalet:

Plåt- och
ventilationsavtalet:

Avtalshöjning 4,41 kr/tim
alt 767 kr/mån

Grundlön
149,00
ATF, 37 tim/år
Semesterersättning 13 %
alt månadslön 0,8 % per
semesterdag

Avtalshöjning
2,45 % på utgående lön
Grundlön
149,30
ATF, 40 tim/år
Lägsta månadslön 25 978 kr
Semesterersättning 13,2 %
alt månadslön 1,1 % per
semesterdag

Teknikinstallationsavtalet:

Avtalshöjning
4,53 kr/tim
alt 788 kr/mån
Grundlön 153,50
ATF, 39 tim/år
Kyla, Lägstalön 26 709 kr
Semesterersättning 13,1 %
alt månadslön 1,1 % per
semesterdag

Plåtbearbetning:
Lägsta månadslön 25 021 kr
Grundlön
143,80 kr

ME avtalet:

Avtalshöjning
Glasavtalet:

Avtalshöjning
4,50 kr/tim
alt 783 kr/mån

Grundlön
149,00
ATF, 40 tim/år
Semesterersättning 13,1 %
alt månadslön 1,05 % per
semesterdag

6

3,79 kr/tim
alt 660 kr/mån

Grundlön
149,00
ATF, 38 tim/år
Semesterersättning 13,1 %
alt månadslön 1,1 % per
semesterdag

Tim Gustavsson
Avtalsansvarig

1 MAJ FIRANDET I REGIONEN
NYKÖPING
Samling Stora Torget: 14:00
Avmarsch: 14:45
Avslut 17:00 i Folkets Park

LINKÖPING
Samling: 13:00 Borggården, LO
bjuder på korv
Avmarsch: 14:30
Talare: 15:00 Karl-Petter
Torwaldsson

Bild från Nyköping 2014
NORRKÖPING
Talare: Karl-Petter Torwaldsson
Samlingsplats: 12:00
Idrottsparken
Mötesplats: 13:00 Kårhuset
Trappan

Bild från Linköping 2014
MOTALA
Samlingsplats: Stora Torget
Vi bjuder på våfflor!
Avmarsch: 10:30

Bild från Norrköping 2014
VIMMERBY
Samlingsplats: Rådhuset 14:00
Avmarsch till Parken

Bild från Motala 2014
Saknas information från din
medlemskrets? Håll utkik på
hemsidan för mer information.
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DIN MEDLEMSKRETS – VIMMERBY
2015 års styrelse
Evon Wallerström,
ordförande
Per-Olof Ståhl, sekreterare
Göran Schill, ledamot
Tommy Härnström, ledamot
Roland Holmberg, ledamot
Hur många medlemmar
finns i kretsen
Idag finns det 110 stycken
medlemmar i vår krets
Hur många brukar komma
på möten
Tyvärr brukar det bara vara
styrelsen som kommer. Vi
uppmanar medlemmarna i
vår krets att ni deltar på
kretsmöten för att påverka
hur Byggnads ska se ut i
framtiden.

Här brukar vi ha möten
Vi träffas i lokalen på
Sevedegatan 4 i Vimmerby.
Vi brukar även ha möten
gemensamt med
Vi brukar inte träffas
tillsammans med nån annan
medlemskrets
Därför är det viktigt att du
kommer
Här får man information från
facket, man får veta vad man
har för rättigheter och
skyldigheter i arbetslivet.
Till sist
Vill än en gång uppmana er
att gå på medlemskretsmöten.
Risken finns annars att
kretsen läggs ner.

AVTALSMOTIONER
Nästa vår är det avtalsrörelse, men redan nu är det dags att
tänka på vad du vill ändra på och få bättre i avtalet.
Avtalsmotionerna ska vara inne senast 25 september! Håll
utkik på hemsidan när din medlemskrets kallar till möte där vi
tillsammans kan gå igenom motionerna. Så ta fram papper och
penna i boden och fundera på vad ni vill ändra i avtalet!
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MÖTEN I DIN MEDLEMSKRETS
LINKÖPING, KISA OCH
ÅTVIDABERG
3 juni kl 17:00
Alkagatan 2 i Linköping
(fd Samhalls lokaler)

Inbjudan skickas även ut till
dig via sms, så håll ditt
mobilnummer uppdaterat hos
oss. Vi kan enbart skicka sms
till 07xxxxxxx nummer.

NYKÖPING
2 juli kl 18:00
F11 museum med
korvgrillning

Se även regionens hemsida
för aktuell information
gällande din medlemskrets.

GRABBHALVAN NORRKÖPING 20 MAJ
Den 20 maj är det dags för Grabbhalvan i Norrköping.
Medlemskrets Norrköping betalar anmälningsavgiften för våra
medlemmar, så ring regionen 010-601 10 12 och anmäl dig till
Grabbhalvan senast den 5 maj!

BLODOMLOPPET LINKÖPING 21 MAJ
Den 21 maj är det dags för Blodomloppet i Linköping.
Medlemskrets Linköping betalar anmälningsavgiften för våra
medlemmar, så ring regionen 010-601 10 12 och anmäl dig till
Blodomloppet senast den 27 april!

RÄTTNING MEDLEMSAVGIFTERNA 2015
Klass 6
Fackavgift 238 kr
A-kasseavgift 130 kr
Totalt 368 kr

Klass 7
Fackavgift 238 kr
A-kasseavgift 130 kr
Totalt 368 kr
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NY SOM LÄRLING PÅ BYGGAVTALET
1 Medlemskap i facket

3 Hur får jag min E-bok

Ett medlemskap i Byggnads
innebär en trygghet om något
skulle hända på jobbet.

För att få tillgång till din Ebok behöver du fylla i en
anmälan om
lärlingsanställning och skicka
in till Byggnads.

Sök gärna inträde via
hemsidan www.byggnads.se.

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.
Om du får en ny lärling till din
arbetsplats, kontrollera
medlemskap i fack och a-kassa

A-kassan ger ersättning vid
ofrivillig arbetslöshet, om du
uppfyller a-kassan medlemsoch arbetsvillkor.
Medlem i Byggnads a-kassa
blir du enklast genom
www.byggnadsakassa.se.
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Anmälan om
lärlingsanställning hittar du
på BYN hemsida www.byn.se
För plåt och VVS lärlingar gäller
andra regler. Kontakta Pär
Alexandersson i regionen för
mer information.

4 Rätt lön
Din lön regleras i det fackliga
kollektivavtalet. Har du
frågor om din lön kontaktar
du Byggnads.
5 Utbildning
Alla lärlingar ska under
lärlingstiden, eller året efter,
gå en grundläggande facklig
utbildning.
Anmäler dig gör du på
Byggnads Öst hemsida.

Niklas Landstedt
Yrkesutbildningsansvarig

ARBETSMILJÖ
Riksdagen beslutade våren 2014
om ett system med sanktioner,
som skall bli mer effektivt, men
även enklare och mindre
resurskrävande än dagens
system.
Beslutet har föregåtts av en
remissrunda och ett antal möten
mellan arbetsmarknadens parter
(LO/svenskt näringsliv).
Det önskvärda är givetvis att
arbetsgivaren bedriver ett bra
förebyggande arbetsmiljöarbete
ute på sina arbetsplatser i
enlighet med vad reglerna
kräver, så att människor inte
skadas eller blir sjuka på/av sina
jobb.
Systemet har 4 risknivåer, där en
risknivå för fara för livet kostar
exempelvis mer än en
överträdelse i en lägre risknivå.
Minimiavgiften för överträdelser
i risknivå 4 är exempelvis
100 000 kr för de minsta
företagen och en miljon kr för
dom största företagen.
Företagets storlek beräknas
utifrån antalet sysselsatta i
företaget där även tjänstemän
räknas. Liksom
inhyrda/inlånade.

Det nya systemet gör att ”det
förmodade brottet” utdelas på
plats istället för att ärendet skall
gå till polis/åklagare och
domstol.
Ett 40-tal bestämmelser är
förenade med sanktionsavgift.
I dag är det en inspektör vakant
på Arbetsmiljöverket då Mona
slutade och började på NCC från
1/3-2015.
Inget beslut taget om ersättare
för henne.
Vi har olyckligtvis haft två
fallolyckor under vintern.
Var noga med riskbedömningar
och sätt alltid säkerheten först.
Försök låta bli ”jag ska bara”
tänket.
Är ni det minsta osäkra på vad
som gäller, ta kontakt med era
skyddsombud eller kontakta
ombudsman/RSO.

Kjell Strömlind
Arbetsmiljöansvarig
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FRÅN ORD TILL HANDLING
MB VERKSAMHET
Vi måste använda oss av de
verktyg vi har för
medbestämmande arbetet i
företagen. Enligt 19§ MBL ska
arbetsgivaren fortlöpande
hålla arbetstagarorganisationen underrättad om hur
verksamheten utvecklas
produktionsmässigt och
ekonomiskt, liksom om
riktlinjer gällande
personalpolitiken.
Efter informationen ska
arbetsgivaren inleda
primärförhandlingar enligt
11§ MBL och detta ska ske på
ett tidigt stadium.
Tanken, enligt lagen, är att
lokala förhandlingar ska ge
medinflytande i utveckling av
företagets verksamhet.
Vid informationen 19§ och
förhandlingar 11§ ska part
lägga fram motiverade förslag
till lösningar mbl 15§ av den
fråga som förhandlingen
avser. Det är viktigt att vi som
fackliga företrädare sätter in
oss i förhandlingsärendet på
sådant sätt att vi kan driva
frågan ordentligt.
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I UVA-avtalet framgår vikten
att utveckla arbetsorganisationen i syfte att tillvarata de
anställdas kompetens och
utveckla företagets styrka och
därigenom bidra till trygghet
och sysselsättning.
Samverkan måste dels ske
mellan MB-ledamot,
skyddsombud, lagbas eller
annan facklig företrädare. De
fackliga företrädarna ska
sedan utifrån de lokala
förutsättningarna finna
former för samverka med
arbetsgivaren.
Samverkan kan ske inom
ramen för:
• MBL förhandlingar
• § 19 MBL information
• Partsammansatt
samarbetsorgan
• Projektmedverkan
Det är viktigt att komma ifrån
ensidigt lämnade av
information, till en dialog för
utvecklingen av företaget och
dess verksamhet.

Kari Murtola
MB ansvarig

BOKSLUT 2014
Beskrivning av
verksamheten
Byggnads Öst är en av 11
regioner inom Svenska
Byggnadsarbetareförbundet.
Regionen är en egen juridisk
person. Verksamhetsområdet
utgörs av samtliga
Östergötlands kommuner
samt Vimmerby, Västervik,
Nyköping, Oxelösund och
Trosa. Regionens uppgift är
att tillvarata medlemmarnas
intressen på
arbetsmarknaden och inom
näringslivet samt i övrigt
verka för en
samhällsutveckling på
grundval av politisk, social
och ekonomisk demokrati.
Verksamheten regleras i
gemensamma stadgar
fastställda av Byggnads
kongress och gäller för
samtliga regioner. Regionens
högst beslutande instans är
Regionfullmäktige som
regleras av Byggnads stadgar
§ 23 mom16. Val av ledamöter
sker på kretsarnas respektive
årsmöten. Kretsarna är 13 till
antalet och
kretstillhörigheten avgörs av
medlemmens bostadsort

Medlemmar
Medlemsantalet var vid årets
början 6195 och vid dess slut
6174. Från andra fackförbund
har tillkommit 72 medlemmar.
Nyinträden har erhållits av 353
personer. Till andra fackförbund
har under samma tid flyttat 112
medlemmar. Antalet uteslutna
på grund av bristande betalning
har varit 114 och antalet
medlemmar som beviljats
utträde 164. Under året har 58
medlemmar avlidit.
Resultat och ställning
Intäkterna för den ideella
verksamheten uppgick till 19 383
tkr. Kostnaderna för den totala
verksamheten har under året
uppgått till 18 901 tkr, vilket
medför att resultatet totalt före
intäkter från den finansiella
verksamheten blev ett överskott
på 482 tkr. Gottgörelse från
pensionsstiftelsen för regionen
pensionskostnader har givit en
positiv utdelning på 2 619 tkr
Resultatet från
finansverksamheten uppgick till
422 tkr. Redovisat resultat för
regionen blev ett överskott på
916 tkr.

Pierre Andersson
Kassör
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BOKSLUT 2014
Balansräkning
Byggnads Öst
Tillgångar

Belopp i kr

Anläggningstillgångar
Inventarier
Långfr. värdepappersinnehav
Andra långfr.fordringar
Summa anläggningstillgångar

100 168
43 754 725
704 707
44 559 600

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfr.fordringar
Förutbet.kostn.upplupna int.
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

674 297
2 632 670
2 228 320
44 560
3 863 239
9 443 086

Eget kapital och skulder
Kapitalbehållning
Årets resultat
Obeskattad reserv
Upplupn kostnader
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfr.skulder
Summa eget kapital och skulder
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49 874 711
__916 155
50 709 866
293 848
2 270 485
275 227
0
372 260
54 002 686

BOKSLUT 2014
Resultaträkning
Byggnads Öst

Tillgångar

Belopp i kr

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Övriga Intäkter

16 120 990
830 719
2 431 181

Summa Verksamhetens intäkter

19 382 890

Verksamhetens Kostnader
Externa kostnader
Personalkostnader
Övriga Verksamhets kostnader
Avskrivningar

-4 351 274
-14 265 714
-325
-283 486

Summa verksamhetens kostnader

-18 900 799

Verksamhetsresultat

482 091

Resultat från finansiella investeringar
Anläggningstillgångar
Räntekostnader liknande resultat poster
Summa från finansiella investeringar
Resultat från finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat

619 046
-35 218
583 828
1 065 919
-149 764
916 155
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Avs

Luntgatan 28, 602 19 NORRKÖPING

___________________________________________________

ÄR DU PENSIONÄR?

Anmäl dig till årets pensionärsresa.
Onsdagen den 3 juni 2015
Pris: 150 kr/person
Resan går i år till Mariefred där vi besöker Gripsholms
slott för en guidad tur. Därefter äter vi lunch på
Slottspaviljongen i Mariefred. Efter lunch åker vi till
försvarsfordonsmuseet Arsenalen utanför Strängnäs.
Program
07:00
07:30
08:15
10:30
12:00
13:45
ca.17:30
ca.18:15
ca.18:45

Avresa Linköping, Majgatan 4
Avresa Norrköping, Luntgatan 28
Avresa Nyköping, Mercure Hotell, Gumsbackev 2
Gripsholms slott
Lunch Slottspaviljongen
Arsenalen, försvarsfordonsmuseet
Åter Nyköping, Mercure Hotell, Gumsbackev 2
Åter Norrköping, Luntgatan 28
Åter Linköping, Majgatan 4

Anmäl dig och betala på något av våra kontor i
Norrköping eller Linköping
senast 20 maj. Om inte det är möjligt ring och anmäl dig
på tel.010-601 10 12

Tryck: Norrköpings Tryckeri 2015.04
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