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
010-601 13 33
Magnus Cato Ordförande
010-601 11 02
Pierre Andersson Kassör
010-601 13 24
Kjell Strömlind Arbetsmiljö
010-601 13 30
Jörgen Drott Lön TBM, Platt Norra, Golv Norra
010-601 13 27
Niklas Landstedt Lärling TBM, Utbildningar
MB,
Golv
Norra,
Glas
010-601 11 11
Richard Mellberg
Josefine Olsson, Lön TBM, ME, Anl, Ställning, Städ 010-601 10 21
010-601 10 12
Susanne Fredriksson Administratör
010-601 10 12
Britt Inger Karlsson Administratör

Vi arbetar på Verksamhetskontoret
Besöksadress: Alkagatan 2, 582 77 Linköping
Pär Alexandersson VVS/Kyla, lärling VVS/Kyla 010-601 11 06
010-601 11 03
Conny Delerud Lön TBM
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, Riv, håltag, Sanering, Arbmiljö 010-601 13 16
010-601 11 05
Leif Adolfsson Plåt &Vent, lärlingar Plåt & Vent
010-601 10 12
Ann Jönsson Administratör
010-601 10 12
Jennie Kristoffersson Administratör
Martin Blomberg Tjänstledig
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MAGNUS RUTA
Nu lägger vi snart 2017 till
handlingen och blickar
framåt på 2018.
Arbetsmarknaden har varit
god inom regionen och det ser
ut som att det ska fortsätta så
framöver.
Det är många som behövs i
branschen och därför fixade
vi anställningar som
yrkesintroduktion och
yrkesorienteringspraktik i
förra avtalsrörelsen. Ett sätt
att skola om sig på, eller byta
inriktning. Vi ska inte ha
snabbspår som bara pressar
ned lönerna och inte
genererar yrkesbevis!
Regionfullmäktige ägde rum
den 16 november i Linköping.
Dagens gäst var vår
förbundsordförande Johan
Lindholm, som även besökte
arbetsplatser och anställda
under två dagar.
Fullmäktige behandlade bl.a.
kongressmotionerna, som nu
är inskickade. Fullmäktige
behandlade även förslag till
budget och regionens
övergripande mål för 2018.

Regionfullmäktige beslutade
att regionen ska ha följande
mål 2018.
• 215 st fler medlemmar
• 10 st fullmakter till
förtroendevalda
• 15 st nya
förtroendevalda i
mindre företag
• 100 st nya
kollektivavtal
• 900 st arbetsplatsbesök på små och
medelstora
företag/arbetsplatser
Målen når vi tillsammans.
Är alla på din arbetsplats
medlemmar i Byggnads?
Har företaget du arbetar på
kollektivavtal?
Våga fråga så gör vi skillnad.
Till sist vill jag önska alla
medlemmar och anställda en
riktigt God Jul & Gott Nytt år!
Tillsammans gör vi skillnad!

Magnus Cato
Ordförande
Byggnads Öst
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HÄNT I REGIONEN
Regionens fullmäktige ägde
rum 16 november i Linköping.
Vår förbundsordförande
Johan Lindholm var gäst på
mötet och pratade om saker
som händer i Förbundet.

Ombudsman i region eller
förbund. Fackligt
förtroendevald på heltid.
Sune har under åren haft
uppdrag i kretsen Oxelösund,
styrelseledamot i avdelning 41
Nyköping samt revisor i
Byggnads Öst.
Kari Murtola, som ni kan läsa
om här i tidningen, har nu
uppnått pensionsåldern.

Sune Edström från
Oxelösund och revisor i Öst
uppmärksammades av
Regionen och Förbundet.
Vi gratulerar Sune som fick ta
emot förtjänstmärket för lång
och trogen tjänst inom
Byggnads.
Förtjänstmärket kan man
erhålla genom följande
kriterier. 40 års medlemskap
och 25 år med uppdrag eller
35 års medlemskap och 30
uppdragsår. Uppdragen är
ordinarie styrelseledamot i
region eller krets. Ordinarie
revisor i region eller förbund.
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Han har bidragit med mycket
kunskap och erfarenhet
genom åren.
Kari har förtjänat
förtjänstmärket och fick det
på sin avtackningsdag.

Vi tackar Kari för alla år hos
oss och önskar honom lycka
till med sina nya utmaningar.

UNGA BYGGARE ÖST
Unga Byggare Öst är för dig
som är 30 år eller yngre och
medlem i Byggnads Öst.
Vi i Unga Byggare Öst arbetar
med att möta och engagera
alla unga i branschen. Det gör
vi genom skolinformation,
utbildningar och regelbundna
sociala träffar.
Vårt mål är att stärka varje
individ och att stärka oss som
grupp. Vi är många unga i
branschen och då vill vi ta
chansen att påverka i vårt
förbund.

så där kan det hända mycket
roliga grejer!
Unga Byggare Öst har under
hösten haft flera aktiviteter,
bland annat ”Knegarpub”,
som var väldigt uppskattat!
Det är ett enkelt forum att
träffa många andra från vår
bransch, men också många
från andra förbund.
Har du sett vårt visitkort?
Scanna QR-koden för att läsa
mer om Unga Byggare Öst
och för att gilla vår Facebook
sida.

Påverka kan man göra på
flera sätt.
En bra start är att gå
utbildningen ”Påfarten” för
att ge dig koll på vad facket är
och vad din avgift används
till. En annan väg är att
kontakta oss via Facebook för
att direkt få en personlig
kontakt och få svar snabbt.
Under våren kommer vi
också att genomföra en 3
dagar lång utbildning som vi
själva skapar och genomför,

Håll utkik på vad som händer
2018 genom att följa oss på
Facebook.

Jonas Andersson
Ordförande i den Regionala
Ungdomskommittén
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EN BRA START PÅ DAGEN
Jag har tagit mig friheten att
kolla med några medlemmar
hur de startar upp sin
arbetsdag. Det vanligaste
svaret är att de går ut och kör
igång direkt.
På arbetsplatsen Tombolan,
där Skanska är
huvudentreprenör, har laget
valt att starta upp dagen med
morgongymnastik som
uppvärmning för att minska
risken för skador och
förslitningar.
Varje morgon startar man
med fem minuters
arbetsberedning innan de kör
igång ett gymnastikpass på
ca 15 minuter. Meningen med
morgongymnastiken är inte
att bli svettig och trött utan att
mjuka upp kroppen så du blir
lite varm och mjuk i muskler
och leder.

När det var lite färre
arbetstagare på plats så
fungerade det bra att ha
passet inne i boden. Idag så
har bygget kommit så långt
och personalstyrkan är
mycket större, att passet hålls
i det nybyggda garaget.

Flera utav arbetstagarna ser
det idag som en självklarhet
att vara med på
morgongymnastiken och
jämför det med att värma upp
inför ett träningspass eller en
match.
Från arbetsledarnas sida ser
man det som positivt att så
många är delaktiga. De har
inte undersökt om det
förebygger eller hjälper de
som deltar, men vad skulle
vara fel med en varm och
mjuk kropp när man börjar
arbeta.

Sonny Härold
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VAD ÄR GALAXEN BYGG AB OCH RAB,
REGIONALA ANPASSNINGSGRUPPEN?
Här kommer lite information
från Johan Härnström och
Morgan Dure på Galaxen.
Regionala
Anpassningsgruppen (RAB)
är byggbranschens samlade
kraft i rehabiliteringsfrågor
och har till uppgift att hitta
lösningar för dem med
bakgrund i byggbranschen
som har någon form av
funktionsnedsättning. Det
kan handla om en skada,
sjukdom eller
neuropsykiatrisk diagnos
som gör att personen behöver
ett anpassat arbete.
Galaxen Byggs handläggare
tar ansvar och hjälper
personer med
funktionsnedsättning till ett
nytt arbete efter personens
egna förutsättningar.
2016 anmäldes runt 1000
personer till
anpassningsgrupperna runt
om i Sverige och cirka 600
personer fick ett anpassat
arbete med hjälp av Galaxen
Bygg.

För att komma i fråga krävs
en dokumenterad
funktionsnedsättning,
byggerfarenhet och/eller
utbildning inom byggsektorn.
Man anmäler en person till
Anpassningsgruppen genom
att fylla i en blankett som går
att hitta på
www.anpassningsgruppen.se
Blanketten skickas sedan till
Galaxen Bygg.
Galaxen Bygg arbetar även
med förebyggande
arbetsmiljö genom att
informera elever på
gymnasiernas byggprogram
om arbetsmiljö, hälsa och
säkerhet. Läs mer på
www.galaxenbygg.se
Kontakta
Johan Härnström 013-123659
eller Morgon Dure 013-123655
om du vill veta mer.

Sören Orrstenius
Försäkring och rehab
ansvarig
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HUR BILDAR MAN EN MEDLEMSKRETS
ELLER VÄCKER UPP EN VILANDE KRETS
Vi får ofta frågan hur det
går till att starta en
medlemskrets.
Först lite bakgrundsinfo
Byggnads Öst består av 18
kommuner. Dessa kommuner
skall enligt Byggnads stadgar
ges möjlighet till att
organisera en Medlemskrets.
I de mindre kommunerna kan
det utses ett kontaktombud.
På några orter är kretsarna
vilande.
Starta upp en krets eller en
vilande krets!
För att bedriva en
kretsverksamhet krävs att det
utses en styrelse, en
ordförande och en sekreterare
(2 personer).
Dessa två personer utgör en
interimistisk (tillfällig)
styrelse. Denna styrelse
tillskriver Regionstyrelsen om
att få starta en krets.
Efter att regionstyrelsen
godkänt den nya kretsen kan
den interimistiska styrelsen
börja jobba och kalla till
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möten mm. Det viktiga är att
kalla samtliga medlemmar i
kretsen till ett årsmöte som
skall hållas innan januari
månads utgång.
På årsmötet får medlemmarna
välja en ordinarie styrelse.
Verksamma och vilande
Kretsar i Byggnads Öst:
Boxholm
Saknas
Finspång
Vilande
Kinda
Vilande
Linköping
Motala
Mjölby
Norrköping
Nyköping
Oxelösund Vilande
Söderköping/
Valdemarsvik
Trosa
Saknas
Vadstena
Saknas
Vimmerby Vilande
Västervik
Ydre
Saknas
Åtvidaberg Vilande
Ödeshög
Vilande
Kontakta oss för mer info.

MÖTEN I DIN MEDLEMSKRETS
NYKÖPING/
OXELÖSUND
Se hemsidan för info
NORRKÖPING
Se hemsidan för info
LINKÖPING, KINDA,
ÅTVIDABERG
Se hemsidan för info
SÖDERKÖPING/
VALDEMARSVIK
Årsmöte
25/1, 2018 kl 18:00
Arbetarkommunens lokal,
Alviksgatan 4 i Söderköping
Vi bjuder på lättare förtäring

Inbjudan skickas även ut till
dig via sms, så håll ditt
mobilnummer uppdaterat hos
oss. Vi kan enbart skicka sms
till 07xxxxxxx nummer.
Varje medlem tillhör en lokal
krets. Till medlemskretsarnas
möten är alla medlemmar
välkomna. Där fattas beslut
om Byggnads lokala
aktiviteter.
Medlemskretsarna
nominerar ledamöter till
fullmäktige. Det är även i
kretsen du som enskild kan
driva fram frågor och skriva
motioner.

MOTALA
Årsmöte
17/1, 2018 kl 18:00
ABFs lokaler
MJÖLBY
Årsmöte
25/1, 2018 kl 18:00
ABFs lokaler,
Kanikegatan 15 i Mjölby
VÄSTERVIK
Se hemsidan för info

I kretsen träffar du kamrater
från andra företag, som du
kan byta erfarenheter och
lyfta idéer med.
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MEDLEMSINFORMATION
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
på Mina sidor 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
december 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 även söker inträde hos
a-kassan.
Är du 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.
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Vid studier ska du komma in
med beslut och
utbetalningsplan från CSN
för att få sänkt avgift.
Saknar du inkomst eller är
du arbetslös är det viktigt att
du hör av dig till regionen, så
vi kan ändra din avgift.
När du fyller 65 år och blir
ålderspensionär blir du
automatiskt utskriven från
a-kassan. Din medlemsavgift
ändras automatiskt till 50 kr i
månaden och du behåller då
din olycksfallsförsäkring så
länge du har ditt
medlemskap. Fortsätter du
arbeta meddelar du detta till
regionen.
2018 års avgifter hittar du
på Byggnads hemsida
www.byggnads.se/medlem/
medlemskap/dinmedlemsavgift/region/ost/
eller genom att läsa av QR
koden nedan.

AVTALETS VÄRDE
Många tycker att det är dyrt att
vara med i facket! Ja, om du
inte vet vad du får för den
medlemsavgift du betalar,
upplevs den som dyr!
Därför har vi nu ett
räkneexempel baserat på
190 kr i tim = 395 200 kr/år
Om du väljer att inte vara med
eller går ur facket kommer du
att spara följande:
Medlemsavgift Byggnads 2017
498 x 12 = 5 976 kr/år
Om vi leker med tanken.. Vi
blir färre medlemmar eller att
alla går ur facket. Ja vi lägger
ner hela Byggnads!
När vi lagt ner vår förening, så
kräver ingen att företaget ska
ha kollektivavtal, vilket medför
att alla kommer förlora
fördelarna i det fackliga
kollektivavtalet
Förlorade fördelar utan
fackligt kollektivavtal
Avtalspension
395 200 x 4.5 % =
Totalt 17 784 kr/år
Arbetskläder enligt avtal
Totalt 3 500 kr

Semesterersättning
utöver lagen
395 200 x 1 %
Totalt 3 952 kr/år
Reseersättning (snitt 5 mil dag)
5 x 18,5 dag
Totalt 24 420 kr/år
Helglön
8 dagar x 8 tim
Totalt 12 160 kr
UVA möte
5 tim/år
Totalt 950 kr
Avtalsförsäkringar
0,80 % av lön
Totalt 3 161 kr/år
Arbetstidsförkorting
40 tim x 190 kr
Totalt 7 600 kr/år
Totalsumma 73 527 kr/år
Om vi inte är många som
stödjer kollektivavtalen genom
sitt medlemskap i Byggnads
riskerar vi att alla förlora ca
70 000 kr/år.
Så se till att dina
arbetskamrater är fackligt
organiserade och att företaget
du arbetar på har
kollektivavtal!
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ARBETSMILJÖ
Under v 43 genomfördes årets
Arbetsmiljövecka, där
skyddsombuden kartlade
riskbedömningarna på våra
arbetsplatser med problemen
kring vibrationer. Vi har fått
in ett antal checklistor men
saknar flertalet, skicka in
dom är ni snälla. Av de som
kom in, så visade det sig att
fanns det brister i 90 % av
fallen.
Vi kommer under
vintern/våren göra en
uppföljning på checklistorna
så att Medicinska kontroller
kommer med i
Företagshälsovården, den
pågår till 1/4 2018.
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skyddsombud, klart under
hösten och gäller från 2018.
I avtalet fick vi fem (5) timmar
att förfoga fritt över, där vi
kallar in skyddsombud
företagsvis/yrkesrelaterat.
Den partsgemensamma
utbildningen blir 8 dagar från
2018.
Byggnads får 4 dagar där
ALLA skyddsombud i
Byggavtalet kommer kallas in
till utbildning. De övriga
avtalen är oförändrade med 12
dagar.
Utbildningar:
Utskick kommer ske efter
nyår till vårens utbildningar.

Det är viktigt att vi inte
stannar upp och nöjer oss
med detta arbete. Låt detta bli
en stående punkt på ordinarie
skyddsronder och låt
platschefer/arbetsledare bli
delaktiga i
förändringsprocessen för att
skapa en så bra arbetsmiljö
som det går att åstadkomma.

Startkurs: 13 - 15/3 och 22-24/5
Samverkan: 28/2 - 1/3
Föreskrifterna: 13/2

I avtalsrörelsen i Byggavtalet
fick vi ändringar i
utbildningen för

Kjell Strömlind

Om ni har förhinder till en
kurs, hör av er till oss så vi
får reda på det och kan
undvika onödiga kostnader!!

Slutligen, ett stort tack för en
bra genomförd höst till er alla.

Arbetsmiljöansvarig

TACK FÖR MIG, NU VÄNTAR NYA UTMANINGAR
Det sägs att det är tillfälligheter
som avgör våra livsöden. Att
mina föräldrar skulle flytta från
Finland till Sverige 1962 var inte
vad de hade tänkt sig, men det
var här arbetstillfällena fanns.
Det var av en tillfällighet att jag
blev fackligt aktiv. En
arbetsgivare lurade oss på en
ackordsmätning. Jag och mina
arbetskamrater kontaktade
Byggnads dåvarande SBAF avd
9, och fick då veta att i avtalet
står det att man ska anmärka fel
på mätningsräkning inom fem
dagar. Vårt fall var redan
preskriberat. På grund av det,
anmälde jag mig till en
avtalsstudiecirkel.
Det var av en tillfällighet som jag
blev anställd på Byggnads avd 9.
Ombudsman Leif Nyrell skulle
börja på förbundet i Stockholm.
Leif kom ut på bygget och
frågade om jag kunde tänka mig
att prova på jobbet i sex
månader.
Nu har det blivit drygt 32 år.
Stora förändringar har skett med
åren, tidigare var det vi parter
lokalt som tolkade avtalen och
löste tvisterna.
Vi tog ett gemensamt ansvar för
avtalet. Idag har det kommit in
en tredje part, de rikstäckande
bolagen har jurister som gör

tolkningar och dom tar inte det
ansvar för avtalen som de
bärande parterna har. Det går
idag bättre att samverka med
lokal arbetsgivare.
Det har varit hedersamt att ha
medlemmarnas förtroende.
Varje ärende har varit en
utmaning i mitt arbete som
ombudsman. Mål har alltid varit
att få till en så bra lösning som
möjligt för medlemmarna inom
ramen för lag och avtal.
Kom ihåg att det fackliga arbetet
tar tid. Fortsätt att värva
medlemmar och organisera er.
Det är grunden för att en stark
fackförening ska finnas även
imorgon.
Det har varit en ära för mig att få
företräda er medlemmar i
Byggnads under alla dessa år.
Jag vill tacka er alla för
förtroendet, både medlemmar
och mina arbetskamrater i
Byggnads.
Jag kommer med spänning att
följa Byggnads framtid både från
mitt jaktpass i skogen, i
hängmattan och
på fisketuren.

Kari Murtola
Blivande
pensionär
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BUDGET 2018
Förutsättningar för budget 2018
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

14

Antal anställda:
14 ombudsmän, 4 administratörer + projekt
RSO: 2,50 tjänster
Regionavgift: 144 kr/mån klass 1 – 5
Administrationsavgift hängavtal:
2 800 kr/avtal/år
Uppdragsersättning: 236,27 kr/tim inkl
semesterersättning (=209,09 kr i timmen)
Reseersättning uppdragstagare:
1,85 – 1,15 kr/km
Sammanträdesarvoden:
150 kr/sammanträde – 150 kr/sammanträde för
ordförande och sekreterare
Arvoden och stipendier: 2018
Skattepliktigt utbildningsarvode 1 552 kr per dag
(194kr/tim) (7 760/vecka). Skattefritt stipendium 1 088
kr per dag (ca 136 kr/tim) 5 440 kr per vecka.
Arvoden och stipendier förbundet: 2018
Skattefritt stipendier: (904 kr per dag*)+ 184 kr.
Skattepliktigt arvode: (1 336 kr per dag*)+ 216 kr
Administrationsbidrag medlemskrets:
203 000 kr
Administrationsbidrag ungdomsverksamhet:
162 000 kr
Blomma till avlidna medlemmar
Regionens medlemstidning
Arbetsgivaravgift: 31,42 %
Medlemsavgifter och bidrag

BUDGET 2018
Verksamhetens intäkter
Avtalsteckning
RSO
Finansiella intäkter
Regionen (gemen.int)
Totalt

Budget 2018
1 225 000,00 kr
650 000,00 kr
715 300,00 kr
18 718 124,00 kr
21 308 424,00 kr

Verksamhetens kostnader
Medlemskretsar
Ungdomsverksamheten
Regionfullmäktige
Styrelsen och revision
Avtalsteckning
MB verksamhet
ByggrÖSTen
RSO
Studie- och infoverksamhet
Regionens kostnader
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Totalt
Beräknat resultat 2018

Budget 2018
- 203 160 kr
- 162 000 kr
- 144 764 kr
- 512 828 kr
- 1 590 804 kr
- 174 000 kr
- 139 000 kr
- 1 737 818 kr
- 1 761 247 kr
- 14 750 782 kr
- 5 000 kr
- 41 700 kr
- 20 0542 816 kr
- 85 321 kr
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Avs

Luntgatan 28, 602 19 NORRKÖPING

___________________________________________________

Hjälp oss att hålla vårt
system uppdaterat!

Frågor gällande
A-kassan

Via Mina sidor på vår
hemsida www.byggnads.se
kan du logga in och ändra
dina personliga uppgifter.

Ring 010-601 18 00 eller
skicka ett mail till
a-kassan@byggnads.se

Där kan även logga in på
Mina sidor för att hantera
dina a-kasseärenden.

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

Byggnads Nu!

Det går även bra att ringa
in till regionen för att
rapportera in din inkomst
och ändra personuppgifter.

Ring vårt medlemscenter
på 010-601 10 00 eller
skicka ett mail till
byggnadsnu@byggnads.se

För dig som har allmänna
frågor gällande arbetsmiljö,
kollektivavtal, lön eller
andra fackliga frågor.

God Jul & Gott Nytt År!

Tryck: Norrköpings Tryckeri 2017.12

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

För mer information och
blanketter besök hemsidan
www.byggnadsakassa.se

