Byggnads Öst
Luntgatan 28
602 19 Norrköping

Telefon: 010-601 10 12
Fax: 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 arbetar i Norrköping
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 i Linköping
Besöksadress: Alkagatan 2, 582 77 Linköping
Pierre Andersson Ekonomiansvarig
Ove Möller Avtalsansvarig
Sören Orrstenius Försäkring
Peder Eliasson Ombudsman
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 10 45
010-601 11 09
010-601 11 04
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 våren här och sommaren
närmar sig.
Jag vill börja med att tacka er
medlemmar för förtroendet att
leda Byggnads Öst i två år till.
Vill rikta ett stor tack för era
insatser under 2019.
Vi ökar med 150 fler medlemmar
inom regionen och var vid
årsskiftet 6 897 medlemmar. Det
är du som är den bästa
medlemsvärvaren och kan bidra
mest till att flera vill gå med.
Vi hade vårt årsmöte i regionen
den 19 mars och avhandlade
verksamhetsberättelsen och
bokslutet som du kan läsa om
längre bak i tidningen.
Vi har nu summerat ihop våra
mål som vi hade för 2019 och
resultat är lite blandat.
Medlemsantal målet 227 st fler,
resultatet 150 st fler.
Fullmakter målet 13 st resultat 13
st.
FFV i mindre företag målet 30 st
fler, resultatet 10 st fler.
Arbetsplatsbesök 900 st under
året, resultatet 943 st.

Avtalsteckning når vi inte då
målet var 90 st och vi tecknade
35 st nya kollektivavtal.
Vi är inne i en svår tid med
Corona-viruset som sprider sig
genom världen. Detta har
inneburit att
avtalsförhandlingarna har
skjutits till hösten. Byggnads ser
positivt på uppehåll i
avtalsförhandlingarna: Vi
behöver fokusera krafterna på
annat med anledning av den
osäkerhet som just nu råder i
samhället på grund av Covid-19.
Avtalsrörelsen är pausad till
1 oktober.
Du, jag och alla andra behöver
följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer så att
smittspridningen blir så
begränsad som möjligt.
Jag vill passa på att önska er en
härlig sommar.
Tillsammans är vi Starka!

Magnus Cato
Ordförande
Byggnads Öst
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ARBETSLÖS – VAD GÖR JAG?
Anmäl dig på
Arbetsförmedlingen
Redan den första dagen du är
arbetslös anmäler du dig på
Arbetsförmedlingen, så
skickar de en signal till
A-kassan så att du kan få
ersättning.
Mina sidor
Har du e-legitimation/bankid kan du logga in på Mina
sidor på A-kassans hemsida
och följa ditt ärende. Här
fyller du även i din tidrapport
för ersättning.
Be om ett arbetsgivarintyg
På Mina sidor hos A-kassan
kan du under fliken
E-tjänster begära att din
arbetsgivare fyller i ett
arbetsgivarintyg om du inte
redan fått ett. Det kan du
också göra direkt från
e-tjänsten
arbetsgivarintyg.nu.
Hör av dig till facket för
lägre avgift
Eftersom din medlemsavgift
är inkomstbaserad är det
viktigt att du hör av dig till
oss på 010-601 10 12 när din
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inkomst ändras, som t ex när
du blivit arbetslös.
Tidrapport
En tidrapport avser en vecka
och du bestämmer själv hur
många veckor i taget du vill
lämna in. Utbetalningar sker
på torsdagar.
Du hittar mer information på
A-kassans hemsida
byggnadsakassa.se/arbetslos.
Här finns steg-för-steg guider
och även filmer om hur du
går tillväga.
Du kan läsa vilka villkor och
regler gäller.
Anmäla vilket konto som
ersättningen ska utbetalas till.
Har du frågor du inte hittar
svar till på hemsidan är du
välkommen att ringa
A-kassan på 010-601 18 00.
Du kan även chatta med en
handläggare direkt på
hemsidan eller skicka ett mail
till a-kassan@byggnads.se

INSTÄLLT/FRAMFLYTTAT
PGA RÅDANDE SITUATION
1 maj firande i regionen
Vi måste tyvärr informera om
att 1 maj firandet är inställt i
år på grund av rådande
situation. Men vi hoppas på
ett dubbelt så stort tåg nästa
år!

så kommer aktuell
information och anmälan att
finnas där!

Utbildningar i regionen
Vi har valt att ställa in
utbildningar vi har i april. Det
kanhända att det även
kommer att ske för maj
månad. Vi avvaktar och följer
aktuella råd från
Folkhälsomyndigheten.

Pensionärsresan
Kommer eventuellt att bli
framflyttad till i höst.
Spring med Byggnads Öst
Även i år tänker vi springa
Hållbarhetsloppet (tidigare
Grabbhalvan & Tjejhalvan)
och Blodomloppet. På grund
av rådande situation kan det
hända att datum ändras. Håll
koll under Aktuellt när du är
inne på region Östs hemsida,

Information på hemsidan
Du hittar alltid information
på Byggnads hemsida,
www.byggnads.se och du kan
därifrån välja region Öst för
att få lokal information.
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UNGA BYGGARE ÖST
Otroligt bra start på 2020 för
Unga Byggare!
5 – 7 februari hade vi vår
regionala ungdomsutbildning
i Nyköping tillsammans med
Stockholm-Gotland. 47 st
deltagare som under tre dagar
fick lära sig massor om hur
avtalsrörelsen går till, hur vår
organisation fungerar och hur
vi kan ha makt och inflytande
över våra arbetsliv.

Deltagarna från vår region
lämnade Nyköping med
betydligt mer kunskap och
med en vilja att organisera
sig! Redan under
utbildningen fick vi sju nya
skolinformatörer och
anmälningar till andra
utbildningar.
Den 12 mars hade vi även en
träff i Motala där vi snackade
prestationslön. Många bra
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diskussioner där våra unga
kamrater blev mer nyfikna på
ackorden och hur vi kan ta ut
större del av vinsterna!

Vi har fler aktiviteter
planerade under våren, men
på grund av rådande situation
så ligger de lite på is. Mer
information kommer på vår
Facebooksida om kommande
aktiviteter.

Är du nyfiken på att veta mer
om Unga Byggare och vill
vara en del av det här gänget
och rörelsen, kontakta
ungabyggareost@byggnads.se

Vi ses!
Unga byggare Öst

Varför Påfarten?
Svaret är att Påfarten vill ge dig bättre koll på vad facket gör
och varför det är viktigt att vara medlem.
•
•
•
•

Du träffar byggnadsarbetare från olika företag.
Du får veta mer om vad din medlemsavgift går till och
varför.
Vi diskuterar dina rättigheter och skyldigheter.
Dina förmåner.

Målet är att du går härifrån som en medveten medlem!
Vår grundtanke är densamma som när Byggnads startade
1889; Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi stolta.
Tillsammans är vi trygga. Om vi efter en dag lyckas förmedla
detta till dig så har vi kommit en bra bit på vägen.
Framtiden är du själv med och bestämmer!
Anmäl dig på pafarten.byggnads.se
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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
möten mm. Det viktiga är att
kalla samtliga medlemmar i
kretsen till ett årsmöte som
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skall hållas innan januari
månads utgång.
På årsmötet får
medlemmarna välja en
ordinarie styrelse.
Verksamma och vilande
Kretsar i Byggnads Öst:
Finspång
Vilande
Kinda/Ydre Under uppstart
Linköping
Motala/Vadstena
Mjölby/Boxholm
Norrköping
Nyköping/Trosa
Oxelösund
Vilande
Söderköping/
Valdemarsvik
Vimmerby
Vilande
Västervik
Åtvidaberg Vilande
Ödeshög
Vilande
Kontakta oss för mer info.
Tillhör du en medlemskrets
som är vilande, kan du bli
kallad till en medlemskrets i
närheten av dig.

MÖTEN I DIN MEDLEMSKRETS
NYKÖPING/
OXELÖSUND
19 maj kl 16:30
Cafeterian Nyköpings
Folkhögskola
NORRKÖPING
Se information på hemsidan
LINKÖPING, KINDA,
ÅTVIDABERG
Se information på hemsidan

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.

SÖDERKÖPING/
VALDEMARSVIK
Se information på hemsidan
MOTALA
Se information på hemsidan
MJÖLBY
23 april kl 18:00
ABFs lokaler, Kannikegatan
15
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.
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KONTROLLERA DIN INBETALDA PENSION
Många tror att
avtalspensionen betalas in
helt korrekt av arbetsgivaren,
vilket det oftast görs. Men det
kan finnas många olika
anledningar till att
avtalspensionen inte betalas
in. Det kan vara rena misstag
av arbetsgivaren, så att kolla
den varje år är viktigt för att
trygga din
pensionsinsättning.

kontrolluppgift från
arbetsgivaren som du
beställer från skatteverket.se
Pensionen blir ju allt
viktigare så att kolla det här
varje år ska vara lika
naturligt som att varje månad
kolla sin lönespecifikation.

Hur ska man då göra för att
kolla att arbetsgivaren betalat
in rätt summa? Du kan själv
kolla genom att logga in på
fora.se
Stämmer inte uppgifterna
prata då med din arbetsgivare
i första hand, det kan vara ett
misstag. Skulle det vara så att
pengarna ändå inte blir
inbetalda, ska man vända sig
till Skatteverket.
På Foras hemsida hämtar du
blanketten Kompletterande

inkomstuppgifter från
Skatteverket. Fyll sedan i
uppgifterna och skicka till
Fora. Adressen är Fora AB,
101 56 Stockholm. Bifoga även
blanketten KU 10, det är en
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Genom att kolla detta hoppas
jag att det ska finnas lite kvar
i plånboken till pensionen.

Sören Orrstenius
Ansvarig för
Försäkringar och
rehabilitering

AVTALSRÖRELSEN 2020
Avtalsrörelsen 2020 har med
anledning av Coronaviruset
Covid-19 blivit pausat något.
Men i höst kör vi igång igen!
Till avtalsenheten på
Förbundet kom det in 1 400
avtalsmotioner för
behandling. Vi i Byggnads
Öst har tagit emot 60
avtalsmotioner från våra
medlemmar runt om i
regionen. Våra kretsar sände
dessa vidare till
Regionstyrelsen för
behandling. Dessa motioner
behandlades på
Regionfullmäktige den 14/1119. Totalt 54 st av dessa 60
avtalsmotioner godkändes
och sändes vidare till
avtalsenheten på Förbundet.

Förbundet jobbade med dessa
motioner fram till 30/1-2020
då Avtalsenheten
presenterade avtalskraven för
Byggnads Avtalsråd på

samtliga kollektivavtal som vi
har inom Byggnads.
Byggavtalet,
Teknikinstallationsavtalet
VVS & Kyl,
Plåt- och ventilationsavtalet,
Entreprenadmaskinavtalet,
Glasmästeriavtalet,
samt Bemanningsavtalet.
Avtalskraven i de olika
avtalen finns att läsa på
Byggnads hemsida.
https://www.byggnads.se/av
tal/2020/ditt-avtal/

Ove Möller
Avtalsansvarig
010-601 10 45
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*NÄTA – NÄTVERKET FÖR KVINNLIGA
BYGGNADSARBETARE
Är du kvinna i
byggbranschen?
Då kan du bli aktiv i *NÄTA,
Byggnads kvinnliga nätverk!
*NÄTA är en mötesplats för
kvinnor att träffas, utbyta
erfarenheter och utbilda sig.
*NÄTA finns för att stärka,
stötta och behålla tjejer i
byggbranschen.

Behålla: Genom att verka för
att alla ska kunna arbeta i
byggbranschen oavsett kön,
blir branschen både mer
hållbar och mer attraktiv.
Byggnads Region Öst
planerar att genomföra två
aktiviteter under 2020, en i
Linköping och en i
Norrköping.
Har du frågor eller vill veta
mer, hör av dig!

Vårt Syfte:
Stärka: Med kunskap blir vi
starkare och utvecklas
tillsammans. För att få mer
inflytande och makt över vår
situation som minoritet i
byggbranschen så organiserar
och utbildar vi oss.
Stötta: Att det finns få
kvinnor i byggbranschen
innebär att många inte har
någon att dela erfarenheter
med. Genom att nätverka
delar vi information och ger
stöd när det behövs.

Josefine Olsson
*NÄTA ansvarig
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BOKSLUT 2019
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 året 2019
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 6 747 och vid dess slut
6 897, en ökning med 150
medlemmar.
Resultat och ställning
Intäkter för den ideella
verksamheten uppgick till
21 804 102 kr. Kostnaden för
totala verksamheten har
under året uppgått till
22 152 155 kr.
Årets resultat efter finansiella
poster 417 152 kr.

Pierre Andersson
Ekonomiansvarig
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BOKSLUT 2019
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

17 503 065
2 049 043
2 251 994
21 804 102

Verksamhetens kostnader
Externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa verksamhetens kostnader
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-6 895 893
-15 005 676
-250 586
-22 152 155

Verksamhetsresultat

-348 053

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

1 047 850
32 111
-93 036
986 925

Resultat efter finansiella poster

638 872

Bokslutsdisposition
Skatt
Årets resultat

-221 820
417 052

BOKSLUT 2019
Balansräkning
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

355 334
54 680 084
50 273
54 730 357
55 085 691

554 014
2 487 482
123 007
3 164 503
45 785
7 538 913
10 749 201
65 834 892

Eget kapital och skulder
Kapitalbehållning
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

62 493 473
417 052
62 910 525

626 580
1 356 857
940 930
2 924 367

65 834 892
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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

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 2020.04

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

