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• BYGGNADS

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/regioner/ost

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, 602 19 Norrköping
Magnus Cato Ordförande
Pierre Andersson Kassör
Kjell Strömlind Arbetsmiljö
Jörgen Drott Lön TBM, Platt Norra, Plåt Norra
Niklas Landstedt Lärling TBM, Utbildningar
Kari Murtola MB, Golv Norra, Glas
Richard Mellberg MB, Golv Norra, Glas
Susanne Fredriksson Administratör
Britt Inger Karlsson Administratör

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

Vi arbetar på Verksamhetskontoret
Besöksadress: Alkagatan 2, 582 77 Linköping
Pär Alexandersson VVS/Kyla, Plåt S:a, Ventilation 010-601 11 06
010-601 11 03
Conny Delerud Lön TBM, Rivning, Håltagning
Peder Eliasson Avtalsansv, Lön TBM, Golv o Platt S:a 010-601 11 04
010-601 11 09
Sören Orrstenius Försäkring, Rehab, Papp
Sonny Härold Lön TBM, Ställning, Städ, Arbetsmiljö S:a 010-601 13 16
Martin Blomberg HEA, UE, Bygg, Bemann, Konkurser 010-601 11 21
010-601 11 05
Leif Adolfsson Plåt
010-601 10 12
Ann Jönsson Administratör
Administratör
010-601
10 12
Jennie Kristoffersson
På framsidan ser vi elever från Dackeskolan där vi höll skolinfo
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MAGNUS RUTA
Nu är snart den härliga årstiden
med vår avklarad och vi går in i
sommaren.
Vi hade vårt årsmöte i regionen
den 16 mars. Stig Eriksson
lämnade styrelsen efter många
år. Nyval på Robin Cederlöf från
Västervik.
På årsmötet var vi ca 60
personer och många kretsar
saknar någon vald ledamot. Om
demokratin fungerat borde vi
haft 97 stycken valda
fullmäktigeledamöter.
Nu måste vi jobba med
demokratin så att alla kretsar
har sina årsmöten senast i
januari 2018 och väljer
fullmäktigeledamöter samt
ordförande och sekreterare.
Vi blir inte starkare än den
svagaste länken. För regionen är
det viktigt att alla har möjlighet
att vara representerade i det
högst beslutande organet inom
Byggnads Öst.
Vi gör ett bra bokslut om vi tar
med pengarna från avkastningen
av kapitalet. Tar vi kostnader
och utgifter utan att räkna med
kapitalavkastningen så blir det
ett minus på drygt 1 miljon
kronor.

Byggnads förbundsstyrelse
tillsammans med regioner samt
er medlemmar måste vända
trenden och börja värva
medlemmar. Vi har på
förbundet anställt en person som
bara har i uppdrag att jobba med
organiseringsfrågan.
Regionen kommer givetvis
hänga på och förändra olika
arbetssätt för att på så vis få till
metoder som gör att vi värvar
flera.
Vi kommer inte klara detta
själva. Du är den viktigaste
värvaren av oss alla. Våga fråga
om alla på din arbetsplats är
med. Om inte, så hjälp till att
skriva in dem på hemsidan, så
att de också blir en i laget.
Vi syns 1 maj - arbetarrörelsens
dag! Tillsammans är vi starka!
Jag vill också önska er en härlig
sommar.

Magnus Cato
Ordförande
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KOLLEKTIVAVTALETS DAG

GRILLDAG I
VALLASTADEN

Den 17 Mars
uppmärksammade Byggnads
Öst kollektivavtalets dag.

Har du besökt oss i boden i
Vallastaden? Vi brukar
bemanna boden på tisdagar.
Håll utkik efter beachflaggan!
Den 23 maj från kl 8:30 – ca
14:00 kommer ombudsmän
från regionen att finnas på
plats vid vår bod i Vallstaden.
Boden ligger vid grinden
närmast brandstationen.

Det gjorde vi genom att bl a
kretsen i Motala, som
tillsammans med övriga
fackförbund inom LO, stod
på PK torget.

Ta med era arbetskamrater
och besök oss för att bland
annat få den senaste
informationen från
avtalsrörelsen och även få del
av andra aktuella frågor över
en kopp kaffe och korv.

Vi bjöd på kaffe och korv, och
delade ut information om
vikten av att omfattas av ett
kollektivavtal.
Många nyfikna stannade till
och pratade och många hade
frågor och funderingar.
Mycket erfarenheter och
åsikter utbyttes också under
dagen.

Har du arbetskamrater som
ännu inte är medlemmar i
Byggnads, så är det ett
ypperligt tillfälle att ta med
dem till vår bod för
information och bli medlem.

Läs mer på www.byggnads.se/regioner/ost
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SPRING MED BYGGNADS ÖST
Grabbhalvan & Tjejhalvan

Blodomloppet

Den 4 maj kör Grabbhalvan &
Tjejhalvan 2017 igång. Är du
intresserad av att vara med?

Den 1 juni 2017 kör vi
Blodomloppet i Linköping.
Vill du vara med?

Banan är 5 km lång. Start och
mål är vid Stadium Arena i
Norrköping.

Du kan springa 5 eller 10 km
eller gå en promenad på 5 km.
Start och mål är på
Stångebrofältet.

Tjejerna startar 18:30 och
grabbarna startar 18:45.
Medlemskrets Norrköping
sponsrar din anmälningsavgift om du som medlem
anmäler dig till oss på telefon
010-601 10 12 med
personnummer och namn
senast den 21 april.

Linköpings medlemskrets
sponsrar din anmälningsavgift om du som medlem
anmäler dig till oss på
telefonnummer 010-601 10 12
senast den 19 maj.
Det vi behöver av dig,
förutom personnummer och
namn, är tröjstorlek, vilken
distans du vill vara med på,
mailadress, om du är
blodgivare eller har ICA-kort.

Bild från Blodomloppets hemsida

Mer information om
Grabbhalvan & Tjejhalvan
hittar du på deras hemsida
grabbhalvan.com/norrkoping

För mer information om
Blodomloppet, se deras
hemsida
http://blodomloppet.se/varalopp/linkoping/
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NY SOM LÄRLING PÅ BYGGAVTALET
1 Medlemskap i facket

3 Hur får jag min E-bok

Om du jobbar som
byggnadsarbetare ska du vara
medlem i Byggnads.
Ett medlemskap i Byggnads
innebär en trygghet om något
skulle hända på jobbet.

För att få tillgång till din
E-bok behöver du fylla i en
anmälan om
lärlingsanställning och skicka
in till Byggnads Öst.

2 Medlemskap i a-kassan.
Många blir medlemmar i
Byggnads under skoltiden. I
studerandemedlemskapet
ingår INTE ett medlemskap i
Byggnads a-kassa
Det är därför VIKTIGT att du
även går med i Byggnads
a-kassa, så fort du påbörjat
din anställning.
A-kassan ger ersättning vid
ofrivillig arbetslöshet om du
uppfyller a-kassan medlemsoch arbetsvillkor.
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Anmälan om lärlingsanställning hittar du på BYNs
hemsida www.byn.se
För plåt och VVS lärlingar
gäller andra regler kontakta
Pär Alexandersson i regionen
för mer information. Se även
www.byggnads.se/regioner/ost/
larling

4 Rätt lön
Din lön regleras i det fackliga
kollektivavtalet. Har du
frågor om din lön kontaktar
du Byggnads.
5 Utbildning

Medlem i Byggnads a-kassa
blir du enklast genom
www.byggnadsakassa.se

Alla lärlingar ska under
lärlingstiden, eller senast året
efter, gå en grundläggande
facklig utbildning.

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

Niklas Landstedt
Lärlingsansvarig, byggavtalet

UTBILDNINGAR 2017
HAR DU KOLL PÅ VAD
SOM GÄLLER I JOBBET?
Har du koll på vad som gäller
om det blir uppsägningar?
Har du koll på hur du
anmäler Sjukdom, Olycksfall
eller föräldraledighet, så att
du inte missar
försäkringspengar?

För att just du ska få ut det
bästa av ditt fackliga
medlemskap, är det viktigt att
du skaffar dig koll på dina
rättigheter på arbetsplatsen.
Byggnads erbjuder sina
medlemmar många olika
utbildningar för att du ska få
koll på dina rättigheter.

Har du koll på vilket ansvar
du och arbetsgivaren har för
att du ska ha en schysst
arbetsmiljö?
Har du koll på hur man gör
för att få högre lön?
Har du koll på vilken
ersättning man får om man
samåker till och från jobbet?

Ofta saknar arbetsgivaren
kunskap om de rättigheter du
har på jobbet.

Du hittar hela
utbildningsutbudet på vår
hemsida genom att scanna
QR-koden nedan.

Niklas Landstedt
Utbildningsansvarig
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1 MAJ - HUR ALLT STARTADE
Första maj har firats som den
internationella arbetarrörelsens
högtidsdag sedan 1890. Det har
varit ordnade demonstrationer,
våldsamma kravaller, strejker
och protester ända sedan starten.
Upprinnelsen till första maj är
faktiskt en ganska blodig
historia.
Allting började i Chicago USA
lördagen 1 maj 1886. Albert
Parsons ledde ca 80 000
människor genom Chicagos
gator i demonstration för kravet
på 8 timmars arbetsdag. Under
våren hade tusentals människor
gått i strejk eller blivit
lockoutade från sina
arbetsplatser. De närmaste
dagarna efter Parsons
demonstration följde arbetare
över hela landet efter och fler än
350 000 arbetare vid 1 200
fabriker kom att strejka.
Måndagen den 3 maj hade man
bjudit in fackföreningsledaren
August Spies att tala till de
strejkande från bl a
timmerarbetarfacket. Tisdagen
den 4 maj på kvällen skulle
ytterligare ett antal personer tala
på torget Haymarket till de allt
mer upprörda demonstranterna.
Efter mycket förseningar så
börjar folk dra sig därifrån och
polisen omringade de
kvarvarande demonstranterna.
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Nu bryter helvetet loss och i all
röra så kastas en hemmagjord
bomb in i folkmassan. En av
poliserna blir så illa skadad att
han mister ett ben. Vapen dras
och man börjar skjuta på
varandra från alla håll. När
krutröken lagt sig så har sju
poliser och fyra demonstranter
dödats. Hur många som dog av
de skador de ådragit sig finns det
inga uppgifter på. Den 17 maj
1886 åtalas nio personer för det
som hänt. En av dom döms till 15
års straffarbete, sju döms till
döden genom hängning medan
en av de åtalade lyckades fly och
återfinns aldrig.
År 1889 hölls en stor
internationell arbetarkonferens i
Paris där den Amerikanska
delegationen berättade om
händelserna i Chicago.
Konferensen beslutar att göra 1
maj till en gemensam
manifestationsdag världen över
för arbetarnas krav på 8 timmars
arbetsdag.
I Sverige firades 1 maj för första
gången 1890. År 1926 lades ett
förslag om 1 maj som allmän
helgdag fram och röstades
igenom av riksdagen år 1938. Det
skulle bli den första
icke-kristna allmänna helgdagen
i Sverige och firades för första
gången år 1939.

1 MAJ FIRANDET I REGIONEN
NORRKÖPING
11:30 Samling Östgötaporten
12:30 Avfärd tåg
13:00 tal vid Trappan Kåkens
hus, där vi bjuder på våfflor
Talare: Marcus Wisäter,
Theresa Carvallo,
Alexander Vinge.

NYKÖPING
13:00 Samling
13:30 Går tåget från torget
14:00 Tal på Träffen
Talare: Lisa Bengtsson tredje
vice ordförande Kommunal
Katarina Berggren, bitr
partisekreterare

Huvudtalare:
Ylva Johansson
LINKÖPING
14:30 Avgång Borggården

MOTALA
10:30 avgång från torget

Huvudtalare:

VÄSTERVIK
11:30 Samling på Spötorget,
Gunnebo musikkår leder
tåget
Talare: Björn von Sydow,
Laila Nagari

Arbetsmarknads- och
etableringsminister
Ylva Johansson

I övrigt sker sedvanliga 1 maj
firanden!

Talare:
Susanne Sjökvist, Kommunal
Jessica Lindström, SSU
Eva Lindh, S

NÄVEKVARN
10:00 Folketspark
Talare: Richard Mellberg

MÖTEN I DIN MEDLEMSKRETS
Håll utkik på vår hemsida för
information om
medlemsmöten.
Inbjudan kommer även att
skickas till dig via sms, så håll

ditt mobilnummer uppdaterat
hos oss!
Vi kan endast skicka sms till
07******** nummer.
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SM UTTAGNING I PLÅTSLAGERI
SM uttagningarna i
plåtslageri genomfördes på
Ebersteinska skolan i
Norrköping 25/1 och på
Ljungstedtska skolan i
Linköping 26/1.

Uppgiften poängbedöms dels
efter tiden som det tog och
helhetsintrycket, men även
genom poängavdrag för varje
millimeter som är fel.
Ja, ni läste rätt, millimeter!

Deltagarna skulle tillverka ett
överbeslag till en skorsten
med ett regnskydd ”valv”.
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Ett tufft sätt kan man tycka,
men faktiskt det enda sättet
att kunna skilja deltagarna åt.

En tävlingsuppgift som var
upplagd på det sättet att det
var kunden som lämnat
information, mått och
önskemål hur slutresultatet
skulle bli.

Domare från arbetstagarna
var Per Inge ”killy”
Johansson och från
arbetsgivarna så var det
Roger Grip.

Uppgiften, som är en ganska
vanlig förekommande sak i en
plåtslagares vardag, tycker
jag var ett mycket bra val som
uppgift denna gång.

Vinnarna i deltävlingarna ute
i landet gick vidare till SM
finalen som gick av stapeln
17/3 på teknikcentrum i
Katrineholm.

Deltagarna hade sex timmar
på sig att lösa uppgiften och
det klarade alla med mycket
bra resultat.

Leif Adolfsson
Plåtansvarig

BOKSLUT 2016
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 mom 16. Val av
ledamöter sker på kretsarnas
respektive årsmöten. Kretsarna
är 13 till antalet och
kretstillhörigheten avgörs av
medlemmens bostadsort.

Väsentliga händelser
Under året har Byggnads fortsatt
uppdaterat datasystemet och
telesystemet, vilket har medfört
krävande tålamod och
utbildningsinsatser.

Under året 2016 har Byggnads
Öst märkt av en rådande
högkonjektur, vilket har lett till
att våra medlemmar har haft ett
arbete att gå till.
Regionen har jobbat mycket med
huvudentreprenörsansvaret och
gjorde en rapport som belyser
hur det ser ut på våra
arbetsplatser som är
upphandlade med offentliga
medel.

Medlemmar
Medlemsantalet var vid årets
början 6221 och vid dess slut
6428 en nettoökning med 207
medlemmar.

Resultat och ställning
Intäkter för den ideella
verksamheten uppgick till 25 706
tkr. Kostnaden totala
verksamheten har under året
uppgått till 20 685 tkr
Årets resultat 6 856 tkr resultatet
Det höga resultatet beror på
överlåtelse av pensionsstiftelsen till
förbundet, vilket gav en ersättning
från förbundet till regionen på en
summa av 5 784 tkr. (5 784 tkr
öronmärks för framtida pensioner)
Vi hade även ett positivt resultat på
den finansiella verksamheten som
gjorde ett positivt resultat på 2 202
tkr. Detta visar på vikten av att äga
ett bra kapital.
Utan detta kapital hade regionen
visat ett minus resultat på -1 130 tkr
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BOKSLUT 2016
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

17 019 886
6 725 858
1 960 297
25 706 041

Verksamhetens kostnader
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa verksamhetens kostnader

Verksamhetens resultat

-5 066 586
-15 533 156
-85 333
-20 685 075
- 5 020 966

Resultat finansiella investeringar
Anläggningstillgångar
Räntekostnader

2 202 480
-75 403

Resultat efter finansiella investeringar

2 127 050
-292 103

Skatt

Årets resultat
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6 855 913

BOKSLUT 2016
Balansräkning
Anläggningstillgångar
Inventarier

Belopp i kr
167 363

Finansiella tillgångar
Långfristiga värdepapperstillgångar
Andra Långfristiga fodringar

45 489 962
376 112

Summa anläggningens tillgångar

46 033 437

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kundfordringar
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa Bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

200 754
2 372 177
244 497
45 493
10 420 579
13 609 642
59 316 937

Eget kapital
Kapitalbehållning
Årets resultat

49 848 354
6 855 913
56 704 267
Obetald reserv
293 848
Leverantörsskulder
277 241
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 412 520
Övriga kortfristiga skulder
629 061
2 318 822
Summa eget kapital och skulder
59 316 937
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MEDLEMSBILDEN - GLASMÄSTARE
Robert Carlstedt är 30 år och
jobbar som glasmästare för
Ryds glas i Linköping. Han är
utsedd som skyddsombud
och fackligt förtroendevald på
arbetsplatsen.

Robert Carlstedt

Robert har värvat nya
medlemmar och fått till en
stor förbättring kring
arbetsmiljön. Bland annat
utsug vid rensrummet och
nytt blädderställ, vilket
underlättar deras dagliga
arbete.
Robert är noga med att
påpeka, att många
medlemmar ger styrka på
arbetsplatsen. ”Att ha många
medlemmar i ryggen ger mig
kraft och energi att fortsätta
kämpa för glasmästarnas
villkor. Ju fler medlemmar,
desto starkare förbund blir vi.
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Detta gör att vi får en bra
löneutveckling och att
arbetsmiljön blir så bra som
möjligt.”
Robert sitter även i styrelsen
för medlemskretsen
Norrköping. ”Det är viktigt
att fler glasmästare kommer
på Byggnads medlemsmöten
och påverkar sin fackliga
organisation”, säger Robert.
Robert har varit i Stockholm
på rikskonferens med andra
glasmästare från hela landet,
för att diskutera kommande
avtalsrörelse, arbetsvillkoren
och utmaningar för
branschen.
Arbetsmiljön för
glasmästarna var en stor
fråga på konferensen. Robert
fyller i att tunga lyft är ett
problem i branschen, glasen
blir tjockare och glaspartierna
blir ännu större.
Till sist vill Robert hälsa till
alla glasmästare i region Öst,
och påpekar ännu en gång,
”värva fler medlemmar så har
vi större chans att påverka
löner och arbetsvillkor.”

GLASMÄSTERIAVTALET
Inför avtalsrörelsen så
kommer Byggnads att yrka på
löneförhöjningar på 2,8 %,
med minsta lönekrav på
672 kr/månaden för de som
tjänar under 24 000 kr.
Byggnads yrkar även på ökad
avsättning till
avtalspensionen.

Arbetstidsförkortningen
ersätts med utgående lön.
Om arbetstidsförkortningen
inte kunnat tas vid
anställningens upphörande
eller före årets slut, ersätts
den med utgående lön.
Arbetstidsförkortningen kan
inte sparas till kommande år.

Vanliga frågor vi får till oss
ifrån er medlemmar är vad
som gäller kring arbetstidsförkortningen.

Arbetstidsförkortningen
erhålls för all arbetad tid och
semester som arbetsgivaren
under samma år ersatt
arbetstagaren med lön.

Så här står det i kollektivavtalet.

Arbetstiden förkortas med 40
timmar per år. Utläggning av
arbetstidsförkortningen sker
genom överenskommelse
mellan arbetstagare och
arbetsgivare. Verksamhetens
krav ska i möjligaste mån
beaktas men arbetsgivaren
ska eftersträva att tillmötesgå
den anställdes önskemål.

För icke arbetad
anställningsdag görs avdrag
med 1/365 av 40 timmar.
All arbetstid ska avrundas till
närmast hela antal timmar.
Avrundning sker per 31
december varje år.
Med andra ord är det ni och
arbetsgivaren som kommer
överens om detta. Det finns
ingen regel som säger att ni
bara får ta ut till exempel tre
timmar per månad, som
många arbetsgivare påstår.

Richard Mellberg
Ansvarig för
Glasmästeriavtalet

15

Avs

Luntgatan 28, 602 19 NORRKÖPING

___________________________________________________

ÄR DU PENSIONÄR?

Anmäl dig till årets pensionärsresa.
Torsdagen den 1 juni 2017
Pris: 150 kr/person
Resan går i år till Eskilstuna där vi besöker Munktellmuseet.
Rundvandring på egen hand och därefter lunch på museet.
Efter lunch åker vi till Tidö slott där vi får en guidad tur genom
slottet. Bussfika på för- och eftermiddagen.

Program

Anmäl dig och betala på något av våra kontor i Norrköping
eller Linköping. Vi tar endast emot nya sedlar och/eller
mynt! Du kan även ringa och anmäla dig på tel 010-601 10 12,
eller genom att betala till pg 204709-0. Uppge Pensionärsresa
2017 och ditt personnummer. Resan måste vara betalad senast
18 maj för att du ska få en plats på bussen.

Tryck: Norrköpings Tryckeri 2017.04

07:00 Avresa Linköping, Majgatan 4, (Cupolen)
07:35 Avresa Norrköping, Luntgatan 28
08:25 Avresa Nyköping, Mercure Hotel,Gumsbackev.2
10:40 Eskilstuna, Munktellmuseet, rundvandring och lunch.
14:00 Tidö slott, guidad tur
ca.17:45 Åter Nyköping
ca.18:35 Åter Norrköping
ca.19:10 Åter Linköping

