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 Ombudsman
Niklas Landstedt Ombudsman
Richard Mellberg Ombudsman
Henrik Pryssgård Ombudsman
Tobias Jansson Ombudsman
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 11 11
010-601 10 18
010-601 10 22
010-601 10 12
010-601 10 12

Vi arbetar på Verksamhetskontoret
Besöksadress: Alkagatan 2, 582 77 Linköping
Peder Eliasson Avtalsansvarig
Sören Orrstenius Försäkring
Pär Alexandersson Ombudsman
Conny Delerud Ombudsman
Sonny Härold Ombudsman
Leif Adolfsson Ombudsman
Josefine Olsson Ombudsman
Ann Jönsson Administratör
Jennie Kristoffersson Administratör
Martin Blomberg Tjänstledig
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010-601 11 04
010-601 11 09
010-601 11 06
010-601 11 03
010-601 13 16
010-601 11 05
010-601 10 21
010-601 10 12
010-601 10 12

MAGNUS RUTA
Nu är våren här och sommaren
närmar sig.
Jag vill börja med att tacka er för
det nya förtroendet att leda
Byggnads Öst i två år till.
Vi hade vårt årsmöte i regionen
den 22 mars och avhandlade
verksamhetsberättelsen och
bokslutet, som du kan läsa om
längre bak i tidningen.
En ny styrelse valdes och vi
kommer att jobba för er
medlemmar på bästa sätt.
Regionen vill även tacka
Ingemar Andersson och Tobias
Jansson som avgick från
styrelsen samt Sune Edström
som avgick från posten som
revisor. Tack för ett förtjänstfullt
arbete och vi önskar er lycka till
med framtiden.
Vill du komma i kontakt med
nya styrelsen så kollar du på vår
hemsida för att se våra
kontaktuppgifter.
Linn Svansbo,
medlemsutvecklare från
förbundet, var gäst och pratade
om vikten av att vi organiserar
oss och blir flera medlemmar i
Byggnads.
Vi måste fortsätta att
tillsammans våga fråga våra
arbetskamrater på varje

arbetsplats om man är med i
Byggnads. Det är en prioriterad
fråga för oss.
Byggnads gör turné under året
med en husbil som ska besöka
alla regioner. Bussen kommer att
cirkulera vecka 23, 24 och 25 i vår
region. Vill ni ha besök på er
arbetsplats av Byggnadsbussen,
så kontakta regionen.
Byggnads har kongress i
Göteborg 31 maj till 2 juni.
354 motioner ska avhandlas
tillsammans med övriga
rapporter och förslag.
Byggnads Öst kommer ha
12 stycken representanter på
plats för att på bästa sätt föra
fram regionens åsikter.
Hoppas vi syns 1 maj som är
arbetarrörelsens dag.
Jag vill också önska er en härlig
sommar.

Magnus Cato
Ordförande
Byggnads Öst
Tillsammans är vi starka!
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VI ARBETAR I BYGGNADS ÖST
Vi får ibland frågan vilken
bakgrund vi som arbetar i
Byggnads Öst har. Har vi
någon erfarenhet i
byggbranschen?
Därför kör vi under året korta
presentationer av oss. Och vi
börjar med ledningen.
Magnus Cato
ordförande
13 år som VVS
Montör.
Fackliga
intresset
började som MB ledamot och
ackordstagare.
Började på Byggnads 2003
som mätare.

arbetsmiljöfrågor och som
MB ledamot.
Började på Byggnads 2008
som kassör, lärlingsansvarig
och Arbetsmiljöansvarig.

Peder
Eliasson
avtalsansvarig
20 år som
Snickare.
Fackliga
intresset började som lagbas
och fackligt kontaktombud.
Började på Byggnads som
mätare 2008.
Läs mer om oss på vår
hemsida
www.byggnads.se/regioner/ost/

Pierre
Andersson
Kassör
30 år som
Betongarbeta
re.
Fackliga
intresset började med
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NYA OMBUDSMÄN

Mitt namn är Henrik Pryssgård,
31 år, född och uppväxt i
Norrköping.
Som lärling på Teknikbyggarna i
Norrköping fick jag snabbt upp
ögonen för det fackliga arbetet
genom den drivna och kunniga
MB-grupp som verkade där.
Även om det tog några år innan
jag själv blev aktivt arbetande
med fackliga frågor, så har
intresset alltid funnits där.
Jag började som ombudsman på
Byggnads Öst 19:e mars och
arbetade innan dess på Sefab
som träarbetare, där jag också
verkade i MB-Gruppen.
Ska bli både roligt och
spännande att få vara en del av
det här starka laget män och
kvinnor och tillsammans med
dem få företräda alla
medlemmar i regionen.
Och till sist skulle jag vilja
avsluta med att tacka styrelsen
för den här chansen som har
givits mig.

Den 3:e april började jag som
ombudsman på Byggnads Öst.
Vem är då jag?
Tobias Jansson, en 41 årig
golvläggare från Nyköping.
På Golvmaterial i Nyköping har
jag varit fackligt aktiv som
sammankallande i MB-gruppen
på företaget.
Jag har även varit
styrelserepresentant i Byggnads
Östs styrelse. Under de senaste
tre åren har jag varit handledare
på MB och FFV utbildningar i
regionen. I år är jag även
ordförande i Nyköpings
medlemskrets.
Jag känner mig väldigt hedrad
över att ha fått styrelsens
förtroende och ser mycket fram
emot att jobba i organisationen.
Jag hoppas kunna göra skillnad
för medlemmarna och vara en
bidragande del i arbetet med att
flytta fram Byggnads Östs
positioner än mer.
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AVTALSINFORMATION 2018 I KORTHET
För fullständiga avtalsförändringar besök www.byggnads.se

Byggavtalet
Avtalsperioden är på 3 år,
fr o m 1 maj 2017 t o m den
30 april 2020.

Städpersonal med
fördelningstal 0,50
2,52 kr/tim
438 kr/mån
Grundlön för Städpersonal
med fördelningstal 0,75
20 815 kr
Städpersonal med
fördelningstal 0,50
13 877 kr
Golvlistan höjs till 19,18 %
Den fasta delen vid
kombiackord 116,50 kr/tim
Ställning ackordsriktpunkten
höjs till 81,87 kr/tim den fasta
delen till 107,87 kr/tim

År 2 2018-05-01 – 2019-04-30
Utgående lön för
yrkesarbetare höjs med
3,64 kr/tim
633 kr/mån
Grundlön för yrkesarbetare
159,50 kr/tim 27 753 kr/mån
Utgående lön för
Städpersonal med
fördelningstal 0,75
3,64 kr/tim
633 kr/mån
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Tätskikt Ackordsriktpunkten
höjs till 153,78 kr/tim den
fasta delen till 62,10 kr/tim
Undertakslistan
Ackordsriktpunkten rent
ackord höjs till 178,78 kr/tim
Undertakslistan
Ackordsriktpunkten
förenklad tidlista
170,12 kr/tim
Plattsättning
ackordsriktpunkten höjs till
167,26 kr/tim

AVTALSINFORMATION 2018 I KORTHET
För fullständiga avtalsförändringar besök www.byggnads.se

Entreprenadmaskin
avtalet

Plåt- och
ventilationsavtalet

Avtalsperioden är på 3 år,
f r om 1 juni 2017 t o m den
31 maj 2020.

Avtalsperioden är
1 maj 2017 – 30 april 2020.

Avtalsperiod
År 2 2018-06-01 – 2019-05-31
Utgående lön för
yrkesarbetare höjs med
3,64 kr/tim
633 kr/mån
Grundlön för yrkesarbetare
159,50 kr/tim 27 753 kr/mån

År 2 2018-05-01 – 2019-04-30
Utgående lön höjs med:
3,50 kr/tim
609,00 kr/mån
Grundlön för yrkesarbetare
160,50 kr/tim
Ackordsprislistan höjs med
2,26 %
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AVTALSINFORMATION 2018 I KORTHET
För fullständiga avtalsförändringar besök www.byggnads.se

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl
Avtalsperioden är
1 maj 2017 – 30 april 2020.

Avtalsperiod
År 2 2018-05-01 – 2019-04-30

Glasmästeriavtalet
Avtalsperioden är på 3 år,
f r om 1 maj 2017 t o m den
30 april 2020.

Avtalsperiod
År 2 2018-05-01 – 2019-04-30

Utgående lön höjs med:
3,85 kr/tim 670 kr/mån

Utgående lön för
yrkesarbetare höjs med
3,20 kr/tim
557 kr/mån

Grundlön för yrkesarbetare
166,00 kr/tim 28 884 kr/mån

Grundlön för yrkesarbetare
159,20 kr/tim
Ackordets rörliga del höjs
med 47 kr
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VALRÖRELSEN 2018
Ibland frågar man sig varför
fackföreningen engagerar sig
politiskt?
Efter fyra år har (S)
åstadkommit, eller kommer
genomföra, fördelar för oss
som byggnadsarbetare.
Socialdemokraterna har rivit
upp Lex Laval så vi nu kan
ställa krav på svenska
kollektivavtal med utländska
bolag.
Utländska företag ska
registrera och ha kontor i
Sverige, på så vis kan
myndigheter och
fackförbunden få kontakt med
utländska företag.
Bättre regelverk för schysta
transporter. 25 miljoner extra
årligen mellan 2017-2020 för
polisen cabotagekontroller.
Personalliggare i
Byggbranschen infördes 1
januari 2016 och ska motverka
skattefusk.
Åtgärder för bättre arbetsmiljö:
100 nya
arbetsmiljöinspektörer.
Stopp på eviga staplingar av
visstidsanställningar sedan
maj 2016.

Avdragsrätten på
fackföreningsavgiften har
införts och motsvarar vid en
lön på 25400 uppåt så får man
avdragsrätt på ca 1500 kr.
Möjlighet till körkortslån
införs september 2018 som är
bra när ungdomar inte har
föräldrar som kan betala och
ger möjlighet till ett jobb
lättare.
Höjt tak i A-kassan från 680 kr
till 910 kr första 100 dagarna,
efter 100 dagar 760 kr vilket
motverkar lönedumping.
90 dagars regeln, med att ingen
ung arbetslös behöver vänta
längre en 90 dagar på ett
jobberbjudande.
Den 9 september är åter igen
dags för val. Det kommer att
handla om dig som
byggnadsarbetare och vilka
villkor som ska gälla på svensk
arbetsmarknad.
Trygga anställningar eller
otrygga med sänkta
lägstalöner.
Om den Svenska modellen ska
utvecklas eller om den ska
avvecklas.
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1 MAJ FIRANDE I REGIONEN
NORRKÖPING
11:30 Samling
Östgötaporten/Ektorpsgatan
12:30 Avfärd tåg
13:00 tal vid Trappan Kåkens
hus

Huvudtalare:
Annika Strandhäll (S)

LINKÖPING
13:00 Uppstart Borggården
14:30 Avgång Borggården

Talare:
Eva Lindh (S)
Joe Mayer
Amanda Hellman (SSU)

Huvudtalare:
Annika Strandhäll (S)
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MOTALA
10:00 Samling stora torget
Vi bjuder på våfflor, kaffe och
saft.
10:30 Avmarsch mot Folkets
Hus, där vi bjuder på kaffe,
saft och korv.
Talare: Per Persson,
avtalssekreterare HRF

NYKÖPING
13:00 samling på torget
13:30 Avmarsch från torget
till Träffen.
14:00 Tal på Träffen.
I övrigt sker sedvanliga 1 maj
firanden!
Socialdemokraternas
1 maj-märke 2018.
Bild från deras hemsida
socialdemokraterna.se

MÖTEN I DIN MEDLEMSKRETS
LINKÖPING, KINDA,
ÅTVIDABERG
19 april kl 17:00
Alkagatan 2, Linköping
Gäst: Lars Stjernkvist
MJÖLBY
26/4 klockan 18:00
ABFs lokaler,
Kanikegatan 15 i Mjölby
VÄSTERVIK
2/5 kl 18:00
Västerviks Stadshotell

Gäst: Björn Pettersson,
Byggnads Småland Blekinge
NYKÖPING
26/4 kl 18:00
Folkhögskolan
Tema: Ackordslön
Inbjudan skickas även ut till
dig via sms, så håll ditt
mobilnummer uppdaterat hos
oss. Vi kan enbart skicka sms
till 07xxxxxxx nummer.

SPRING MED BYGGNADS ÖST
I år ska vi i 6f (Byggnads,
Elektrikerna, Fastighets,
Målarna och SEKO) springa
Grabbhalvan & Tjejhalvan i
Norrköping och
Blodomloppet i Linköping.
Självklart ska vi från
Byggnads Öst ha flest
deltagare! Vi bjuder dig som
är medlem på
anmälningsavgiften och en
tröja att ha på dig när du
springer.
Grabbhalvan och
Tjejhalvan äger rum den 8

maj. Tyvärr är anmälan
stängd! Hoppas du anmält
dig!
Blodomloppet äger rum den
31 maj och sista
anmälningsdatum till oss är
den 25 april.
Anmäl dig till Byggnads Öst
010-601 10 12!
Byggnads Öst kommer att ha
ett tält med förtäring vid
loppen. Här kan du även
hämta din nummerlapp och
din tröja.
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UTBILDNINGAR 2018
Bli inte lurad på jobbet
Om du inte har kunskap om
vad som står i kollektivavtalet
och lagarna är det lätt att
arbetsgivaren utnyttjar din
okunskap.
Byggnads har därför tagit ett
beslut om att alla ska gå en
grundläggande facklig
utbildning!! Med medvetna
medlemmar som har en god
kunskap om våra
kollektivavtal och vilka
villkor som gäller i
byggbranschen blir vi
starkare.

Som medlem ska du ha gått
en grundläggande facklig
utbildning så som Påfarten
eller Medlemsutbildning.
Har du inte gått någon av de
grundläggande fackliga
utbildningarna anmäler du
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intresse på regionens
hemsida.
Har du ett förtroendeuppdrag
så som skyddsombud, lagbas
MB–ledamot har vi
funktionsutbildningar för att
du ska kunna klara ditt
fackliga uppdrag och
företräda de medlemmar som
valt dig i frågor om
Anställningstrygghet,
Arbetsmiljö och Löner.
Är du osäker på om du har
alla utbildningar för ditt
uppdrag, kontakta regionen
så går vi igenom ditt
utbildningsbehov.

Du hittar hela
utbildningsutbudet på
Byggnads region Östs
hemsida genom att scanna
QR-koden ovan.

MB-LEDAMOT/KONTAKTOMBUD
Som MB-ledamot är du
fackets ryggrad i företaget.
Du ansvarar för den fackliga
verksamheten i ditt bolag.
Uppdraget är väldigt
varierande alltifrån
avtalsbevakning, till
förhandlingar och det
viktigast av allt, se till att det
är bra kamratskap på
arbetsplatsen.

Byggnads region utser sedan
MB-ledamoten i bolaget.
Som MB-ledamot är det en
utbildning på elva dagar som
ska genomföras. Där får du
lära dig grunderna i
arbetsmarknadslagarna,
kollektivavtalet och
förhandlingsteknik, så att du
på bästa sätt kan företräda
dina arbetskamrater.
Förutom Mb-utbildningarna
så hålls det fyra MB-träffar
under varje år för förlöpande
vidareutbildningar för
uppdraget.
För mer information följ
QR-koden alternativt
Byggnads Öst hemsida eller
kontakta undertecknad.

För att bli MB ledamot, så är
det medlemmarna i företaget
som röstar fram sina
företrädare på ett fackligt
möte, ett så kallat UVA-möte.

Richard Mellberg
MB-Ansvarig
010-601 11 11
richard.mellberg@byggnads.se
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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.
Medlem i Byggnads a-kassa
blir du enklast genom
www.byggnadsakassa.se

Om du får en ny lärling till
din arbetsplats, kontrollera
medlemskap i fack och
a-kassa.
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Anmälan om lärlingsanställning hittar du på BYNs
hemsida www.byn.se
För plåt och VVS lärlingar
gäller andra regler kontakta
Leif Adolfsson gällande plåt
och Pär Alexandersson
gällande VVS. 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
Alla lärlingar ska under
lärlingstiden, eller senast året
efter, gå en grundläggande
facklig utbildning.

Niklas Landstedt
Lärlingsansvarig, Byggavtalet

UNGA BYGGARE ÖST
Härligt att se att Unga
Byggare växer i regionen! Att
fler och fler vill vara med på
våra möten och aktiviteter.
Det är oerhört viktigt att vi
unga är organiserade och
pratar med varandra!
Finns det någonting
du funderar
på om medlemskapet i facket,
någonting du är nyfiken
att veta mer av, så hör av dig
till oss! Ingen kan allt i början
och det finns mycket på
arbetsmarknaden som inte är
helt självklart när man som
ung börjar arbeta. Då är Unga
Byggare den bästa platsen att
lära sig mer på!

Vi har genomfört mycket
skolinformationer och
föreläsningar den senaste
tiden och vi märker också där
hur intresset för oss ökar!

Vi har de senaste fyra
månaderna haft en del
aktiviteter i regionen.
Vi har haft Knegarpubar i
både Linköping och
Norrköping, vi har bowlat i
Linköping och Västervik och
vi ser hur deltagandet stadigt
växer!
Har du någon idé på aktivitet
och vill vara med på ett
möte, så kolla in vår
Facebook sida Unga Byggare
Öst, vi finns också på
Instagram där vi heter
ungabyggareost.

Ordförande

Jonas Andersson
Sekreterare

Elin Sidås
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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.

När du fyller 65 år och blir
ålderspensionär blir du
automatiskt utskriven från
a-kassan. Din medlemsavgift
ändras automatiskt till 51 kr i
månaden och du behåller då din
olycksfallsförsäkring så länge du
har ditt medlemskap. Fortsätter
du arbeta meddelar du detta till
regionen.

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.

Till vårt medlemscenter
Byggnads Nu vänder du dig när
du har allmänna frågor löner,
anställningsvillkor, arbetsmiljö,
försäkringar, semester,
arbetsskador och andra fackliga
frågor. Ring 010-601 10 00 eller
maila byggnadsnu@byggnads.se

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.

Har du frågor gällande a-kassan
så ringer du till 010-601 18 00,
mailar a-kassan@byggnads.se
eller besöker deras hemsida på
www.byggnadsakassa.se. Logga
in på Mina sidor för att fylla i och
lämna in kassakort, skicka
meddelanden till din
handläggare, se vilka intyg du
skickat in, information om ditt
ärende och se dina
utbetalningar.

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
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hör av dig till regionen, så vi kan
ändra din avgift.

BOKSLUT 2017
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.

Väsentliga händelser
Bevakning av arbetsplatser och
medlemsrekrytering har legat i
fokus under 2017.
2017 års avtalsrörelse resulterade
i treåriga avtal i samtliga
Byggnads kollektivavtal.
Under 2017 har vi haft en
rekryteringsprocess på grund av
att vi har haft pensionsavgång
och längre tjänstledighet, vilket
har lett till att vi har haft hög
arbetsbelastning. Rekrytering
har skett.
Under året 2017 har Byggnads
Öst märkt av en rådande
högkonjunktur, vilket har lett till
att våra medlemmar har haft ett
arbete att gå till.

Medlemmar
Medlemsantalet var vid årets
början 6428 och vid dess slut
6441, vilket ger en ökning med 13
st medlemmar.

Resultat och ställning
Intäkter för den ideella
verksamheten uppgick till 21 539
tkr. Kostnaden totala
verksamheten har under året
uppgått till 21 064 tkr.
Årets verksamhetsresultat
474 030 tkr.
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BOKSLUT 2017
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

16 955 559
2 091 870
2 491 190
21 538 619

Verksamhetens kostnader
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa verksamhetens kostnader

- 5 651 881
-15 351 022
-61 686
-21 064 589

Verksamhetsresultat
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474 030

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

4 272 246
52 729
-196 213
4 128 762

Resultat efter finansiella poster

4 602 792

Skatt
Årets resultat

-925 117
3 677 675

BOKSLUT 2017
Balansräkning
Anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Kapitalbehållning
Årets resultat
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

159 390
44 555 154
208 221
44 922 765

200 493
2 140 949
69 738
2 411 180
45 785
16 180 047
18 637 012
63 559 777

56 704 267
3 677 675
60 381 942
293 848
469 620
290 956
1 267 801
855 610
2 883 987
63 559 777
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Avs

Luntgatan 28, 602 19 NORRKÖPING

___________________________________________________

ÄR DU PENSIONÄR?

Anmäl dig till årets pensionärsresa.
Tisdagen den 29 maj 2018
Pris: 150 kr/person
Resan går i år först till Motala Industrimuseum där vi får en
guidad rundtur. Lunch äter vi på Hamnkrogen i Motala. Efter
lunch åker vi till Övralid där vi också får en guidad rundtur
och eftermiddagsfika. Bussfika på förmiddagen.

Program

Anmäl dig och betala på något av våra kontor i Norrköping
eller Linköping! Du kan även ringa och anmäla dig på tel 010601 10 12, eller genom att betala till pg 204709-0. Uppge
Pensionärsresa 2018 och ditt personnummer. Resan måste vara
betald senast 18 maj för att du ska få en plats på bussen.

Tryck: Norrköpings Tryckeri 2018.04

07:00 Avresa Nyköping, Mercure Hotel,Gumsbackev.2
07:50 Avresa Norrköping, Luntgatan 28
08:25 Avresa Linköping Majgatan 4, (Cupolen)
10:00 Motala Industrimuseum
12:20 Lunch, Hamnkrogen
14:00 Övralid
ca.17:00 Åter Linköping
ca.17:35 Åter Norrköping
ca.18:25 Åter Nyköping

