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
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 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
Pierre Andersson Kassör
Peder Eliasson Avtalsansvarig
Sören Orrstenius Försäkring
Pär Alexandersson Ombudsman
Sonny Härold Ombudsman
Leif Adolfsson Ombudsman
Josefine Olsson Ombudsman
Ann Jönsson Administratör
Jennie Kristoffersson Administratör
Martin Blomberg Tjänstledig

010-601 11 02
010-601 11 04
010-601 11 09
010-601 11 06
010-601 13 16
010-601 11 05
010-601 10 21
010-601 10 12
010-601 10 12

På framsidan ser ni Johan Lindholm, ordf Byggnads, tillsammans med Patric Herding
och Anders Andersson på Kakelentreprenörerna vid ett besök med Byggtugg.
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MAGNUS RUTA
Hoppas att er sommar har varit
fantastisk och att ni har skapat
många härliga minnen. Vi kan
inte klaga på värmen! Det finns
säkert ni som även jobbat och
svettats under sommaren och
kanske får er lediga tid vid ett
senare tillfälle.
När jag summerar våren kan
jag konstatera att vi blir fler
medlemmar i Byggnads Öst.
Du och alla andra bidrar till
detta på ett mycket positivt
sätt.

Byggnads Arenan
Under våren har styrelsen
fattat beslut om att vi ska köra
utbildningar, möten mm i våra
egna lokaler. Vi har nu gjort i
ordning ca 130 kvm för detta.
Vi hoppas och tror att det blir
ett lyft för alla utbildningar och
träffar som regionen genomför.
Lokalen omfattar totalt fyra
rum plus en större
konferensdel, samt ett kök.
Hoppas att du vill utbilda dig
och stärka dina kunskaper.

Hösten kommer att bestå i att
fullfölja våra mål 2018 med att
organisera flera medlemmar,
flera förtroendevalda i mindre
företag, arbetsplatsbesök,
fullmakter till förtroendevalda
och teckna flera kollektivavtal.
Detta gör vi tillsammans om vi
ska lyckas.
Hösten kommer även att
handla om hur vi ska jobba för
att nå våra mål under 2019. Vi
kommer att ha en tvådagars
träff med alla anställda,
styrelse och kretsar för att
lägga upp arbetet på ett bra
sätt.
Den 9:e september är det val
och jag hoppas att du är påläst
om vilka frågor Byggnads
driver för er arbetstagare och
att du går och röstar. Din röst
är lika mycket värd som alla
andras.

Magnus Cato
Ordförande
Byggnads Öst

Tillsammans är vi starka!
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PLÅT
Först ett jättegrattis till
Ludwig och Gustav som tog
sig vidare till SM i plåtslageri
i Uppsala. Väl där tog de hand
om de översta platserna på
prispallen.

Jag tänkte även ta tillfället i
akt och informera alla plåtisar
i regionen om att det finns en
möjlighet att påverka sin lön
på ett ganska enkelt sätt.
Statistiken för 2017 visar att
de plåtisar som mätte sina
jobb i landet totalt 55 769
timmar gav ett snittresultat
på 233,03 kr/tim.

Foto: PVF Yrke & Utbildning
Detta är ett bevis på duktiga
lärlingar och ett mycket bra
betyg till våra yrkeslärare,
företag och dess handledare
som hjälper till att utbilda
framtidens plåtslagare.
Läs mer om dina rättigheter
och skyldigheter som lärling
på vår hemsida,
www.byggnads.se/regioner/o
st/larling eller läs av QRkoden nedan.

I vår region så är tyvärr
ackordsmätning nästan helt
försvunnen.
Jag vet att intresse finns men
att man kanske är lite osäker
på hur det fungerar. Jag kan
och vill hjälpa till, så hör av er
om ni vill testa en löneform
som går att påverka.

Leffan
010-601 11 05
leif.adolfsson@byggnads.se
Ansvarig Plåt
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SJUKFÖRSÄKRINGEN AVGÖRS DEN 9/9
Den 9 september är det val
och då är det en ödesdag
gällande mycket, inte minst
socialförsäkringar.
Sedan 2006 så är
sjukförsäkringen ändrad i
olika steg, rehabiliteringskedja, de dagar man är sjuk.
De första 90 dagarna så
prövas man mot det arbetet
man har, är man snickare så
prövas man mot snickaryrken.
Efter dag 90 så prövas man
mot övriga arbetsuppgifter på
företaget och efter dag 180
mot normalt förekommande
jobb.
Det är besvärligt då man
troligtvis inte kommer att få
någon sjukpenning efter dag
180 om man skulle klara ett
lättare jobb. Det spelar ingen
roll att man har en
arbetsgivare, man blir utan
sjukpenning i de flesta fall.
Det här är en verklighet som
vi ser varje vecka, vilket
drabbar den enskilde väldigt
hårt ekonomiskt.

Det har under perioden från
2014 och fram till nu kommit
förslag från regeringen på
ändringar som skulle gynna
den sjuke, men de har blivit
nedröstade då regeringen
sitter i minoritet.
Vilka som regerar är
avgörande för din framtid bl a
om du blir arbetslös eller
sjuk.

Läs mer om valet på sidorna 14-15.

Tänk på din framtid, att det är
viktigt att ta ställning och gå
att 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
Ansvarig för
Försäkringar och
rehabilitering
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UNGA BYGGARE ÖST
Vi blir flera!
Unga Byggare Öst fortsätter
att öka i antalet! Tack vare
fantastiska medlemmar som
pratar gott om oss och härliga
aktiviteter, så vill flera vara
med.
Vi har under våren genomfört
vår årliga
ungdomsutbildning, i år var
den i Västervik.

Det var 16 st förväntansfulla
deltagare som fick lära sig om
Grundläggande organisering,
Arbetarhistoria och träffa vår
ordförande Fredrik Öberg.

Tre dagar fyllda med
föreläsningar och aktiviteter.
Utvärderingarna visar tydligt
att deltagarna var nöjda och
att de har knutit många nya
kontakter.
Byggnads har även haft
kongress där många av
ombuden var under 30 år!
Jättekul att se att vi lyckats
aktivera och stärka så många
unga, så att de vågar ta så
otroligt viktiga
förtroendeuppdrag!

Kongressens yngste
deltagare, Anna Hallberg,
region Öst
Ni kan läsa mer om
kongressen och några av
besluten som togs där på
sidorna 8 och 9.
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UNGA BYGGARE ÖST
Några veckor efter
kongressen hade vi en
aktivitet utanför Åtvidaberg.

Vi gick igenom en del av de
stora besluten som togs på
kongressen och efter det
spelade vi paintball.

Hösten är nu planerad med
aktiviteter, mer info kommer
givetvis när det börja närma
sig. Håll utkik på vår
Facebooksida! Det kommer
även sms-utskick, så håll ert
mobilnummer uppdaterat!
Det vi kan informera om
redan nu, är att vi kommer att
förena nytta med nöje, så att
man efter varje aktivitet har
fått lära sig mer om facket och
sina rättigheter.
Hoppas ni haft en bra
semester och att vi ses i höst!

Jonas Andersson
Unga Byggare Öst
Läs av QR-koden med
kameran på din telefon för
mer information om
Unga Byggare Öst!

Väldigt kul att se att så många
av deltagarna på aktiviteten
fortfarande gick i skolan, ett
bevis på att
skolinformationen är så himla
viktig för oss!
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BYGGNADS KONGRESS 2018
Byggnads genomförde sin 17:e
ordinarie kongress 31 maj till
3 juni i Göteborg.

Kongressen hölls på Clarion
Hotel Post i Göteborg
Byggnads Öst hade följande
ombud.

Kongressen hade totalt 150
ombud och avhandlade 354
motioner, rapporter och
mål/visioner 2022 som ska
gälla fyra år framåt.

Demokratitorgen på
kongressen var uppskattade
Många beslut fattades under
dessa fyra dagar och jag
tänkte ta upp några här.
Arbeta för 30 dagars
semester.
Ekonomiansvarig ersätter
kassör.

Kongressombud region Öst
Magnus Cato, Anna Hallberg,
Elin Sidås, Jonas Andersson,
Alexander Westberg,
Jan Johansson, Anton
Folkesson, Thomas
Gustafsson, Stefan
Andersson, Ove Möller samt
Niklas Landstedt.
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Det ska gå att starta fackliga
företagsklubbar.
Vuxenelever och värnpliktiga
ska vara avgiftsbefriade som
gymnasieeleverna är idag.
Språket i stadgarna ska bli
enklare

BYGGNADS KONGRESS 2018
Regionstyrelsen ska besluta
vid varje tillfälle det ska
serveras som alkohol.
Byggnads ska verka för att
karensdag slopas vid
sjukdom.
Byggnads ska även verka för
30 timmars arbetsvecka med
bibehållen lön.

Röstning pågår
Kongressen omvalde
förbundsledningen enligt
följande;

Byggnads ska också verka för
att avtalspensionen gäller
från dag 1 med intjänad lön
samt att man får en pension
som går att leva på.
Utreda möjligheten till
digitala nomineringar och
utbildningar.
Jobba för att få ökade medel
till Arbetsmiljöverket.
Byggnads ska också tydligare
föra fram psykisk ohälsa som
ett arbetsmiljöproblem och
hårdare driva möjligheten att
få långvariga
förslitningsskador erkända.

Ordförande Johan Lindholm
Förbundssekreterare
Patrik Östberg
Andre vice ordf.
Lars Hildingsson
Avtalssekreterare
Torbjörn Hagelin.
Byggnads Öst
förbundsstyrelseledamot
Magnus Cato omvaldes
Pierre Andersson valdes till
förbundsrevisor och Jörgen
Drott till förbundets
valberedning.
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NATIONALDAGSFIRANDE
På nationaldagen hade
medlemskretsen i
Norrköping och Unga
Byggare Öst bokat in
Byggnadsbussen för att
gemensamt anordna en
familjedag för medlemmar.

Byggnadsbussen i
Folkparken
Bussen parkerade uppe i
Folkparken och där erbjöds
flera aktiviteter för
medlemmar och deras
familjer.

Janne och Alexander hjälpte
barnen med att fiska och alla
fick napp!

Dagen fortsatte sedan med
diverse aktiviteter allt från
äventyrsgolf till beachvolley.
Bussgrabbarna dukade upp
grillen och bjöd på grillkorv.
Det var en mycket uppskattad
dag med många trevliga
samtal och intressanta
aktiviteter.

Medlemskretsen i Norrköping

Klockan elva började dagen
med fiskdamm, vilket gillades
av både stora och små.
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Mer om Byggnadsbussen kan
ni läsa på sidan 16.

MÖTEN I DIN MEDLEMSKRETS
MJÖLBY
27/9 kl 18:00
ABFs lokaler,
Kanikegatan 15 i Mjölby

MOTALA
4/10 kl 18:00
ABF’s lokaler,
Kyrkogatan 6 i Motala

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

BYGGNADS SAMTLIGA REGIONER HAR
TRÄFFAT EN ÖVERENSKOMMELSE MED
NCC SVERIGE AB OM ETT
FÖRETAGSANPASSAT LÖNESYSTEM
Överenskommelsen innebär i
korthet.
Lönemodellen innefattar två
valbara alternativ.

Det blir Prestationslön på
samtliga arbetsplatser över
900 tim.

1. Ackordslön ( % ackord
inarbetning mot timmar)

Laget och Byggnads ska få
underlag i tid för att kunna ta
ställning till vilken modell
som väljs.

2. Resultatlön ( 3 parametrar
Tid, Arbetsmiljö och
Ekonomi )

Det ska finnas en
överenskommelse inom 8
veckor från byggstart.

Främsta fördelarna med
överenskommelsen.

Har ni frågor om
överenskommelsen kontakta
undertecknad.

Det är laget som tillsammans
med Byggnads Region som
kommer att välja modell.

Avtalsansvarig
Peder Eliasson, 010 601 11 04
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ARBETSMILJÖ
Under v 43 genomförs årets
Arbetsmiljövecka, där
skyddsombuden kartlägger
problemen kring
kvarts/damm på våra
arbetsplatser. Vi kommer att
använda oss utav samma
checklistor som 2016, vilket ni
kommer känna igen.
Förhoppningsvis har det
skett en förbättring sen dess!
Vi kommer under hösten och
vintern att göra en
uppföljning på checklistorna
från 2017, så att medicinska
kontroller gällande
vibrationer kommer med i
Företagshälsovården.
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.
I avtalsrörelsen i Byggavtalet
fick vi ändringar i
utbildningen för

skyddsombud och de gäller
från 2018.
I avtalet fick vi fem (5) timmar
att förfoga fritt där vi kallar in
skyddsombud
företagsvis/yrkesrelaterat.
Den partsgemensamma
utbildningen blir åtta dagar
från 2018.
Byggnads får fyra dagar där
ALLA skyddsombud i
Byggavtalet kommer kallas in
till utbildning. De övriga
avtalen är oförändrade med 12
dagar.
Utbildningar:
Utskick kommer ske efter
semestern till utbildningarna.
Startkurs: 25-27/9 och 6-8/11
Samverkan: 21-22/11
Föreskrifterna: 6/12
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 vår till er alla.

Kjell Strömlind
Arbetsmiljöansvarig
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FACKLIGT FÖRTROENDEVALD
Som fackligt förtroendevald
så representerar du dina
arbetskamrater och
Byggnads. Ett viktigt
uppdrag som det gäller att
förvalta på bästa sätt. Det är
du själv, tillsammans med
arbetskamraterna, som kan
utveckla uppdraget.
Att vara facklig
förtroendevald inom
byggbranschen är att ständigt
arbeta med nya aktuella
frågor. Precis som att bygget
förändrar sig, så ändras även
de fackliga arbetsuppgifterna
med det.
Att vara förtroendevald
innebär att du och dina
arbetskamrater ska
kontrollera att
kollektivavtalet efterföljs på
din arbetsplats.

lagbas, ju fler fackligt aktiva
som finns på din arbetsplats
desto starkare blir ni
tillsammans.
I uppdraget ingår det också
att informera dina
arbetskamrater om
förhandlingsresultat, nyheter
på företaget och facklig
information.
Att vara förtroendevald ingår
det att du ska gå en 4 dagarsutbildning, för att kunna
klara av de förväntningar
som finns bland dina
kamrater. Kunskap ger dig
möjlighet att förändra.
För mer information följ
QR-koden alternativt
Byggnads Öst hemsida eller
kontakta undertecknad.

Du ska även kunna svara på
lättare frågor om vad avtalet
och arbetsrättsliga lagar
säger.
Som förtroendevald ska du
samarbeta med kollektivet på
arbetsplatsen, det kanske
finns både skyddsombud och

Richard Mellberg
MB-Ansvarig
010-601 11 11
richard.mellberg@byggnads.se
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VALET 2018
Den 9:e september är det åter
dags för val och att och rösta.

sanktionsmöjligheter mot
fuskare.

Det finns mycket som är bra
men också många saker som
måste förbättras.
Byggnads, tillsammans med
Elektrikerna, Fastighets,
Seko och Målarna, försöker
driva våra viktiga frågor för
medlemmarna på
arbetsmarknaden.

5 Bekämpa
arbetslivskriminalitet och
osund konkurrens. F-skatten
ska inte kunna ersätta en
anställning.

Arbetarepartiet
Socialdemokraterna har
svarat med 10 punkter för
ordning på arbetsmarknaden.
1 Skrota otrygga anställningar
Avskaffa allmän visstid och
sms anställningar.
2 Stopp för hyvling av
arbetstiden
Anställningsskyddet ska
skydda arbetstiden.
3 Reglera
arbetskraftinvandringen till
bristyrken. Förhindra den
osunda konkurrensen.
4 Stopp för missbruk av
subventionerade
anställningar. Inför
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6 Villkor enligt kollektivavtal
i upphandlingar. Färre led av
underentreprenörer och krav
på pension och försäkringar.
7 Stopp för lönedumpning på
svenska arbetsplatser. Skatt
från första dagen, och hårdare
kontroll av utländska bolag.
8 Stärkt skydd mot
trakasserier i arbetslivet.
Utöka arbetsmiljöverkets
verksamhet och
arbetsgivarens ansvar.
9 Bättre arbetsmiljö – ingen
ska behöva dö på jobbet!
Stärk skyddsombudets roll
och utbildning.
10 Ökad möjlighet till
kompetensutveckling i
arbetslivet.
Läs mera på Vemfnbryrsig.se

VALET 2018
Om vi som byggnadsarbetare
ska få mera inflytande över
politiken, så behövs det
fackliga som är med och
beslutar.
På riksdagslistan i
Östergötland hittar vi Joey
Mayer som är elektriker på
plats 11.
På Kalmarlistan hittar vi
snickaren och Byggnads
ombudsman Björn Petersson
på plats 4.
Sofia Amloh Industriarbetare
på SSAB står på plats 4 i
Sörmland.
Vi har många
byggnadsmedlemmar som
kandiderar till
Kommunfullmäktige.
Linköping
Conny Delerud plats 26
Sonny Härold plats 36
Per Wackenborg plats 50
Motala
Sören Orrstenius plats 18
Pär Alexandersson plats 20
Peder Eliasson plats 42

Norrköping Norra Listan
Magnus Cato plats 3
Jonny Sköld plats 33
Jan Johansson plats 37
Norrköping Södra Listan
Niklas Landstedt plats 23
Nyköping
Mikael Nygren plats 33
Kjell Strömlind plats 72
Söderköping
Tobias Eklund plats 25
Stig Eriksson plats 31
Valet är viktigt om samhället
ska utvecklas och
arbetsmarknaden stärkas.
Det finns skillnader på partier
och jag hoppas du är påläst
om skillnaderna. Läs gärna
mer under adressen
www.6f.se/politik/
Gör din röst hörd och
förhoppningsvis kryssar du
några av de kandidaterna
med bakgrund som
Byggnadsarbetare.
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BYGGNADSBUSSEN
Byggnadsbussen har nu haft
äran att ha rullat genom
region Öst och besökt flera
olika arbetsplatser.

Byggnadsbussen

Vi har även skrivit in flera
nya medlemmar! Välkomna
säger vi till dem!
Och till alla medlemmar säger
vi, fortsätt engagera er och
visa ert driv på företagen, i
Byggnads och samhället.
Tillsammans är vi starka,
stolta och trygga!

Linköping, Finspång,
Åtvidaberg, Vadstena,
Norrköping Vimmerby,
Västervik och Nyköping. Det
är några av de orter som vi
har hunnit med att besöka
när vi var och hälsade på Öst
med Byggnadsbussen.

Bild från Sturefors

Bild från Västervik
Vi har haft många bra samtal
med medlemmar och ickemedlemmar kring Byggnads,
medlemskapet och
försäkringar.
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Vi önskar att vi hade mer tid
att lägga på varje region men
turnén måste fortsätta vidare
genom landet. Tack för alla
bra möten och samtal vi haft
hos er!

Med Vänliga Hälsningar
Byggnadsbussen

ETT STORT TACK
Det har varit väldigt trevligt
och spännande att få chansen
att arbeta i en
intresseorganisation där ni,
medlemmar, är min
arbetsgivare.
Att välja utbildning för att bli
snickare och att sedan
konstatera att jag nästan halva
mitt yrkesmässiga liv arbetat
med förebyggande
samarbetsfrågor mellan
arbetstagare och arbetsgivare.
Det är ju en resa bara detta.
Att bli förtroendevald är något
du inte själv kan bli. Det är
dina arbetskamrater som väljer
dig. Du väljer att tacka ja eller
nej.
Där lyfter man in en utmaning,
inte bara för sig själv, utan
även i samspel med arbetslaget.
Det blev 18,5 år som anställd
med medlemmarnas
förtroende. 18 år är en lång tid.
Men det har gått väldigt fort.
Jag tror att det går fort om man
trivs i sin roll, känner att man
gör skillnad, och kan med
erfarenhet påverka och
utveckla.

Där har jag haft lite privilegiet
med att få arbeta med i centrala
arbetsgrupper, som gett mig
mycket kunskap mellan
raderna.
Samhället förändras och vi
med det. Men viktigt är att inte
förändra grundvärderingen,
ideologin. Det finns bara en
intresseförening som specifikt
värnar byggnadsarbetarens
trygghet, utan medlemmar,
ingen förening.
Arbetsmarknad och
byggnation är politik. Har även
där varit vald i 14 år. Där finns
jag kvar om ni väljer så. Valet
den 9 september kommer vara
väldigt avgörande i hur Sverige
utformas.
Stort tack till arbetskamraterna
på kontoren. Ni har bidragit till
min utveckling i stort och
smått.
Men min uppgift har alltid
varit byggarbetsplatserna.
Medlemmar, det är ni som
hjälpt mig hitta lösningarna.

Conny Delerud
nybliven
pensionär
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VI ARBETAR I BYGGNADS ÖST
Vi fortsätter vår korta
presentation av oss som
arbetar i regionen.

lönetvist.
Ansvarig för Rivare,
Bemanningsanställda,
Utbildning och
underentreprenörer.
Tycker att den viktigaste
frågan är att vi har starka
medvetna medlemmar som
har kunskap att själva agera
mot missförhållanden ute på
arbetsplatsen.

Pär Alexandersson
VVS Ansvarig.
Fackliga intresset började
som facklig förtroendeman.
Jobbat 22 år som VVSmontör.
Började på Byggnads 2001.

Niklas
Landstedt
Träarbetare
vars fackliga
medvetenhet väcktes
efter en
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Sören
Orrstenius
Rehab och
försäkringsansvarig.
Det fackliga
intresset väcktes av att jag
tyckte att min arbetsgivare
inte alltid höll sig till avtal och
lagar.
Jag jobbade då som
takläggare och gjorde det i 20
år innan jag började på
Byggnads 2008.

VI ARBETAR I BYGGNADS ÖST
ledamot och
försäkringsinformatör.

Kjell
Strömlind
Arbetsmiljöansvarig.
Arbetsmiljöombudsman.
Galaxen
Sörmland/Försäkringar.
Betong/Armerare sedan 1985,
i huvudsak på
anläggningssidan.
Fackliga intresset väcktes
som skyddsombud då jag såg
hur de äldre mådde. Även
varit med i MB-Grupp.

Sonny
Härold
Löner
Arbetsmiljö
Södra.
Har jobbat
som betongarbetare/armerare
i 20 år varav 2,5 år i Norge.

Jörgen
Drott
Löner TBM.
Platt Norra.
Golv Norra.
Jag har
jobbat som Träarbetare sedan
tidigt 80 tal.
Startade som husbyggare
mest storform, valvform. Låg
sedan ute och jobbade på
Anläggningsjobb broar
tunnlar mm i ca 10 år.
Jag har varit Lagbas SO FFV
på många av arbetsplatserna
jag varit på.
Läs mer om oss på vår
hemsida
www.byggnads.se/regioner/ost

Eller läs av QR-koden.

Jag har arbetat på både stora
och små företag.
Fackliga intresset började
som lagbas. Även varit MB-
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___________________________________________________

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

Vi använder oss av SMSutskick så håll ditt
mobilnummer uppdaterat
hos oss för att inte gå miste
om information,
inbjudningar och kallelser.
Det går även bra att ringa
in till regionen för att
rapportera in din inkomst
och ändra personuppgifter.

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

Byggnads Nu!
För dig som har allmänna
frågor gällande arbetsmiljö,
kollektivavtal, lön eller
andra fackliga frågor.
Ring vårt medlemscenter
på 010-601 10 00 eller
skicka ett mail till
byggnadsnu@byggnads.se

Tryck: Norrköpings Tryckeri 2018.08

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

