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 Ekonomiansvarig
Peder Eliasson Avtalsansvarig
Sören Orrstenius Försäkring
Pär Alexandersson Ombudsman
Sonny Härold Ombudsman
Leif Adolfsson Ombudsman
Josefine Olsson Ombudsman
Ann Jönsson Administratör
Sandra Larsson Administratör
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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

MAGNUS RUTA
Nu är det snart dags att lägga
2018 bakom sig och blicka fram
mot 2019. Under det gångna året
har vi haft lite personalrekryteringar och det känns som
om att alla har kommit in bra i
gänget. Vi har även under året
presenterat alla anställda i vår
tidning, sista delen hittar ni på
sidorna 14-15.
Styrelsen har varit i Göteborg
och träffat region Väst.
Vi besökte arbetsplatsen
Västlänken, som är en
tågförbindelse under mark runt
Göteborg. Trafikverket berättade
om hur de tänker och jobbar med
projektet. Vi tar med oss
lärdomar och hoppas att vi kan
dra nytta av besöket när vi
pratar med Trafikverket här i
vår region. Nu är det inte så långt
borta med en Ostlänk samt att
kardonbanan pågår.
Vi hade Regionfullmäktige den
15 november, som beslutade om
nya mål, samt budget inför 2019.
De nya målen för 2019 är
följande:
227 stycken flera medlemmar.
13 stycken fullmakter.
30 stycken förtroendevalda.
90 stycken nya kollektivavtal.
900 stycken arbetsplatsbesök.
Givetvis kommer vi även att
jobba med det dagliga arbetet.

Budgeten, som ni kan läsa om
längre bak i tidningen, är tuff,
men borde gå att få ihop. Det
gäller att vi på bästa sätt blir
effektiva och bidrar till att ni
känner er nöjda.
Jag och styrelsen är otroligt
nöjda med arbetet som
genomförts när det gäller att
rekrytera nya medlemmar. Som
det ser ut nu når vi målet för
2018. Jag tror att
ungdomsgruppen, anställda,
förtroendevalda och ni
medlemmar bidrar på olika sätt i
detta arbete. Får vi en
organisation där medlem värvar
en ny medlem och att du genom
detta är den bästa värvaren så
kommer vi bli ännu fler och
ännu starkare.
Tills sist vill jag tacka alla
medlemmar och anställda för
detta år och önska er alla en
riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Magnus Cato
Ordförande
Byggnads Öst
Tillsammans är vi starka!
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ARBETSMILJÖ
Under v 43 genomfördes årets
Arbetsmiljövecka, där
skyddsombuden kartlägger
problemen kring kvarts på
våra arbetsplatser. Vi
upptäckte att många jobbar
fel gällande riskbedömningar
och uppföljningar av arbetet
med kvartsdamm.

man oftast att använda en
halvmask.
Arbetsmiljöverket
rekommenderar efter en
riskbedömning att använda
en fläktmatad andningsmask
om arbetet tar mer än
två(2)timmar eller om vi har
någon form av skägg.

Man missar även den
viktigaste delen - att
informera om riskerna med
kvartsdamm. Arbetsgivaren
ska ha informerat och ha
kunskapen i riskerna med
kvartshaltigt damm.

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.
AFS 2015:2, Andningsskydd.

En vanlig risk vi såg var att
man inte hade rutiner för
skötsel och underhåll av
dammsugare/dammfällor.
Många visste inte vilket filter
som dammsugaren innehöll
eller hur man skulle rengöra
det.
I ett flertal fall vi sprang på så
användes inte Hepa klass 13filter för att ta hand om
kvartshaltigt material.
Ett annat problem vi
upptäckte var den personliga
skyddsutrustningen, så väljer
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Det är er hälsa som står på
spel.
Om ni har förhinder till en
kurs, hör av er till oss så att vi
får reda på det och kan
undvika onödiga kostnader!!

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

Kjell Strömlind

Arbetsmiljöansvarig

UTÖKAD TRYGGHET FÖR MEDLEMMAR
Som medlem har man nu fått
ett erbjudande om att teckna
en Juristförsäkring genom
Folksam.
Livets händelser kan få
juridiska konsekvenser och
därför antogs att erbjuda
Byggnads medlemmar denna
produkt på kongressen under
försommaren.

Det finns 3 olika delar i
försäkringen.
1.

Juridisk rådgivning 15
timmar per år. Det
kan handla om bl. a
Familjerätt,
samboavtal,
bodelning,
äktenskapsförord och
bouppteckning.

2. Rättsskydd vid
tvister. Rättsskyddet
gäller vid ersättning

vid kostnader för
ombud och
rättegångskostnader.
Det kan vara vid
konsumentköp,
vårdnadstvister eller
tvister med
Försäkringskassan.
3. Hjälp vid ID-stöld.
Det blir bara vanligare
med ID-stöld i
bedrägeri syfte. Det
kan handla om att
öppna bankkonton,
ansöka om kreditkort,
handla varor på
internet eller teckna
ett
telefonabonnemang.
Här kan det handla
om att få hjälp att
bestrida felaktiga
betalningskrav eller
betalningsanmärkningar.
Kostnad för denna försäkring
är 30 kr i månaden och
betalas separat till Folksam.

Sören Orrstenius
Ansvaring för
Försäkringar och
rehabilitering
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UNGA BYGGARE ÖST
Unga Byggare Öst är på väg
att lämna sitt hittills bästa
verksamhetsår! I somras
fyllde vi 4 år och som vi har
utvecklats! Det är riktigt
mäktigt att se hur våra unga
medlemmar växer så mycket
som personer och som
företrädare för vår
organisation. Det största och
finaste vi gör är att stärka
varandra, både som grupp
och individer.

Tillsammans bidrar vi till att
alla nya medlemmar under 30
blir kontaktade och
välkomnade till region Öst. Vi
kämpar för att alla som slutar
skolan ska komma ut i
arbetslivet med större
kunskap om sina rättigheter
och hur ett seriöst företag bör
verka. De ska veta att
Byggnads är en kraft att
räkna med för nästa
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generations
byggnadsarbetare!

Ungdomskommittén jobbar
just nu med att planera nästa
års Ungdomsutbildning och
aktiviteter. Vill du,
tillsammans med detta
härliga gäng, vara med i
planeringen? Hör av dig på
vår Facebooksida Unga
Byggare Öst eller hitta oss via
byggnads.se genom att läsa av
QR-koden med kameran på
din smartphone.

Vi ses!

Jonas Andersson
Ordförande Regionala
Ungdomskommittén

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.

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 52 kr i
månaden och du behåller då
din olycksfallsförsäkring så
länge du har ditt
medlemskap. Fortsätter du
arbeta meddelar du detta till
regionen.
2019 års avgifter hittar du
på Byggnads hemsida
www.byggnads.se/medlem/
medlemskap/dinmedlemsavgift/region/ost/
eller genom att läsa av QR
koden nedan.
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LO:S FAMILJEDAG
Den 25/8 hade LO en
familjedag i Motala.
Medlemskretsen i Motala var
med och hjälpte till att ordna
denna välbesökta dag i
Folketshus.

medborglig insats. Det är
ungefär som
deltidsbrandkåren.
Motala Moppers var och
visade upp sina fina gamla
mopeder.

Det var tipspromenad,
ansiktsmålning,
straffsparkstävling,
sångtävling, filmvisning och
uppträdande av Zilla och
Totte. Det var fullsatt i
teatersalongen, 399 st
personer, under Zilla och
Tottes framträdande.

Motala Moppers
Tanken med dagen var att
familjen skulle få vara
tillsammans och ta del av
LO:s budskap med vikten av
kollektivavtal samt vikten att
gå och rösta den 9/9.

Utanför stod Polisen och
visade upp bilar och sin
utrustning. Polisen sökte
polisvolontärer som gör en
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Det är andra året som denna
dag hålls och vi hoppas att det
även nästa år ska bli en
familjedag då den är väldigt
uppskattad och välbesökt.

Medlemskretsen Motala

MÖTEN I DIN MEDLEMSKRETS
NYKÖPING/
OXELÖSUND
Årsmöte
17 januari kl 18:00
Folkhögskolan
NORRKÖPING
Se hemsidan för info
LINKÖPING, KINDA,
ÅTVIDABERG
Se hemsidan för info

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.

SÖDERKÖPING/
VALDEMARSVIK
Se hemsidan för info
MOTALA
Se hemsidan för info
MJÖLBY
Se hemsidan för info
VÄSTERVIK
Se hemsidan för info
Inbjudan skickas även ut till
dig via sms, så håll ditt
mobilnummer uppdaterat hos
oss. Vi kan enbart skicka sms
till 07xxxxxxx nummer.

I kretsen träffar du kamrater
från andra företag, som du
kan byta erfarenheter och
lyfta idéer med.

Varje medlem tillhör en lokal
krets. Till medlemskretsarnas
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LAGBAS
Att vara lagbas är ett roligt
och intressant uppdrag där
man är länken mellan
arbetslag och platsledning.
Som lagbas håller man koll på
ackordsunderlaget och kollar
ev extrajobb som inte finns i
underlaget. Man är med på
planeringsmöten och för där
arbetslagets talan när det
gäller planering av arbetet.
Lagbasrollen är ett fackligt
förtroendeuppdrag och att
lagbasen ska väljas av
arbetslaget är självklart. Det
är roligt och hedrande att få
det förtroendet av sina
arbetskamrater.

arbetsplaneringen (det finns
mycket kunskap bland
byggnadsarbetarna).
Vi hoppas att vi får fler
lagbasar på företagen i vår
region och att några av
basarna, efter utbildning och
erfarenhet, också kommer att
vilja ha en fullmakt att
förhandla lön på sitt företag.
Vi ses på någon av våra
lagbasutbildningar framöver.
För mer information följ
QR-koden alternativt
Byggnads Öst hemsida eller
kontakta undertecknad.

Vi på Byggnads Öst ser till att
de lagbasar som vill och
behöver utbildning får det. Vi
har till vårens utbildning fått
nytt material som vi för
närvarande läser in oss på.
Att vara lagbas och få
företräda sina arbetskamrater
på arbetsplatsen gör att man
får en bredare kunskap om
hur en arbetsplats fungerar
samt att i de bästa av världar
få vara med och påverka
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Jörgen Drott
011-601 13 30
jorgen.drott@byggnads.se

Josefine Olsson
010-601 10 21
josefine.olsson@byggnads.se

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET 2019
Verksamhetens intäkter
Budget 2019
Medlemsavgifter

8 250 336

Medlemsavgifter centralt

9 221 000

Ers förbundsuppdr

75 000

Bidrag för arbskydd

650 000

Övr bidrag fr förb

350 000

Adm avgift Hängavtal
Hyresintäkter ej moms

1 246 000
40 000

Övr rörelseintäkter

600 000

Finansiella intäkter

1 098 300

Totalt

21 530 636

Kostnader 2019
Medlemskretsar

232 424

Ungdomsverksamheten

170 626

Regionfullmäktige

136 613

Styrelsen och revision

598 314

RSO

1 177 486

Studie- och infoverksamhet

1 674 037

Regionen (gemen, kostn.)
Avskrivning inventarier
Finansiella kostn och skatt

Totalt Beräknat resultat 2019

17 846 740
120 000
18 000

21 974 240

- 443 604
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BUDGET 2019
Antal anställda:
14 ombudsmän, 4 administratörer + Projekt
RSO:
3,06 tjänster
Medlemsavgift:
146 kr/mån klass 1 – 7
Administrationsavgift hängavtal:
2 884 kr/år
Uppdragsersättning:
237,77 kr/tim, ink sem ers. Motsvarar 209,09 kr i timmen.
Reseersättning uppdragstagare:
Regionstyrelse, regionfullmäktige:
1,85 kr/km (skf) +1,15 kr/km (skp)
Sammanträdesarvoden:
Regionstyrelse, revisorer, styrelse medlemskretsar, styrelse
förtroendemannaklubbar, valberedningar:
150 kr/sammantr. + 150 kr/sammantr. för ordförande. och
sekreterare
Arvoden och stipendier: 2019
Skattepliktigt utbildningsarvode ca 1 576 kr per dag
(ca 197 kr/tim) (ca 7 800 kr per vecka).
Skattefritt stipendium 1 088 kr per dag
(ca 136 kr/tim)
(ca 5 440 kr per vecka).
Arvoden och stipendier från förbundet: 2019
Skattefritt stipendier: (928 kr per dag*) + 184 kr.
Skattepliktigt utb arvode (1504 kr per dag*) + 32 kr.
Administrationsbidrag medlemskrets:
232 400 kr
Administrationsbidrag ungdomsverk:
(* från förbundet)
170 600 kr
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BUDGET 2019
Medlemsantal:
Oförändrat (augusti mån utgång)
Begravningskrans:
Till avlidna medlemmar: 1 500 kr
Medlemsavgift:
Till S-föreningar och SSU första året, ersätts av
Byggnads Öst.
Regional medlemstidning
Prenumerationer 64 000 kr
Arbetsgivaravgift:
31,42 %
Medlemsavgifter:
LO-Distrikten
ABF
Föreningsarkiv
Folkhögskolor
AFO
BLOM
Motala Teaterförening
Skådebanan Linköping
Plåtslagerimuseet
Bidrag exempel:
Unga Örnar
(1:a maj)
Egna S-föreningar
Hjälp org
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VI ARBETAR I BYGGNADS ÖST
Nu avslutar vi vår
presentation av oss själva.

Josefine Olsson
Löner TBM, Avtalsteckning
Byggavtalet, Ansvarig, städoch ställningsföretagen,
rehab och Galaxen.
Innan jag började på
Byggnads så jobbade jag som
ställningsbyggare.
Jag började att engagera mig
fackligt genom Näta
(Byggnads kvinnliga
nätverk). På en Nätaträff fick
jag bättre förståelse kring hur
jag kunde förbättra min och
mina kollegors
arbetssituation.

Jag har arbetat som
träarbetare, innan jag började
på Byggnads.
Mitt fackliga intresse
påbörjades när jag såg att
fackligt arbete på min
arbetsplats gjorde så att vi i
kollektivet fick det bättre.

Leif Adolfsson
Plåtansvarig
Hyo, lärlingar, yrkesexamen
Mitt fackliga medvetande
började redan 12 nov 1984 då
jag började på ett plåtföretag.
Där fanns fackliga
förtroendevalda och en väl
fungerande plåtklubb.
Jobbade som
Byggnadsplåtslagare i nästan
22 år, har även jobbat som
ackordsmätare och
entreprenadkonsult i Plåt &
Ventforum AB.

Richard Mellberg
MB-ansvarig, Glas-ansvarig
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VI ARBETAR I BYGGNADS ÖST
Ann Jönsson
Administratör
Har arbetat på Byggnads i
drygt 18 år. Arbetar med
ekonomi, bokföring och löner.
Medlemsservice och
redovisning.

företag, granskning av löner
och prestationslön, kontroll
av UE och avtalsregistret.
Har även hemsidan och
tidningen.

Sandra Larsson
Administratör
Susanne Fredriksson
Administratör

Är nyanställd på Byggnads
och ser fram emot nya
utmaningar.

Har arbetat på Byggnads i
snart 10 år. Arbetar med
Medlemsservice och
Uppdragsregister. Är även
Studieadministratör och
Sekreterare i regionen.

Det jag ska arbeta med är
granskning av löner och
prestationslön.
Avtalsregistret och
lärlingsregistret.
Läs mer om oss på vår
hemsida
www.byggnads.se/regioner/ost

Eller läs av QR-koden.
Britt Inger Karlsson
Administratör
Har arbetat hos Byggnads i
drygt 8 år. Arbetar mest mot
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Avs

Luntgatan 28, 602 19 NORRKÖPING

___________________________________________________

Har du besökt Mina
sidor?

Frågor gällande
A-kassan

Vi kommer mer och mer
använda oss utav sms och
mail vid olika utskick mm.

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

Viktigt är då att du
håller dina uppgifter
aktuella hos oss, så du
inte går miste om viktig
information!

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

Byggnads Nu!

Du hittar även annan viktig
information här som berör
ditt medlemskap.

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

Ta för vana att logga in när
du byter mobilnummer,
mailadress eller inkomst
och uppdatera din sida.

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

God Jul & Gott Nytt År!

Tryck: Norrköpings Tryckeri 2018.12

Gå in på www.byggnads.se
och klicka på Mina Sidor
och Logga in som medlem.

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

