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Byggnads Öst               Telefon: 010-601 10 12 
Luntgatan 28                Fax: 013-122513 
602 19 Norrköping               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 
VVii  hhaarr  ddoocckk  ssttäännggtt  fföörr  ssppoonnttaannbbeessöökk  ttiillllssvviiddaarree  ppggaa  CCoovviidd--1199  

 
Vi arbetar i Norrköping 

Besöksadress: Luntgatan 28, 602 19 Norrköping 
 
Magnus Cato Ordförande                      010-601 13 33 
Kjell Strömlind Arbetsmiljö                     010-601 13 24 
Jörgen Drott  Ombudsman                                                 010-601 13 30 
Niklas Landstedt Ombudsman                                       010-601 13 27 
Richard Mellberg Ombudsman                                      010-601 11 11 
Henrik Pryssgård Ombudsman                     010-601 10 18 
Tobias Jansson Ombudsman                                       010-601 10 22 
Susanne Fredriksson Administratör                     010-601 10 12 
Britt Inger Karlsson Administratör                     010-601 10 12 

 
Vi arbetar i Linköping 

Besöksadress: Alkagatan 2, 582 77 Linköping 
 

Pierre Andersson Ekonomiansvarig                     010-601 11 02 
Ove Möller Avtalsansvarig                                                010-601 10 45 
Sören Orrstenius Försäkring                                              010-601 11 09 
Peder Eliasson Ombudsman                                                010-601 11 04 
Pär Alexandersson Ombudsman                                  010-601 11 06 
Sonny Härold  Ombudsman                                                                                  010-601 13 16 
Leif Adolfsson Ombudsman                                            010-601 11 05 
Josefine Olsson Ombudsman                                          010-601 10 21 
Ann Jönsson Administratör                     010-601 10 12 
Sandra Larsson Administratör                     010-601 10 12 

MAGNUS RUTA 

 
Nu är det snart dags att lägga 
2020 bakom sig och blicka fram 
emot 2021.  
 

Vi har inte haft ett normalt år, då 
Covid-19 slog till mot världen 
och Sverige. Vi har tyvärr fått 
ställa om lite i vår verksamhet 
för att bidra till att minska 
smittspridningen. Många 
digitala möten och forum har fått 
genomföras för att hålla igång 
verksamheten.  
 

Regionfullmäktige genomfördes 
digitalt den 19 november och 
avhandlade Budget 2021, som ni 
kan läsa längre bak i tidningen, 
samt kommande prioriterade 
mål för 2021.  
 

Målen för Öst är följande; 130 fler 
medlemmar till 31 december 
2021, 20 nya fullmaktstagare 
varav fem på lön, 
utvecklingssamtal med 111 
stycken FFV, få 120 deltagare att 
gå utbildningen Påfarten, 
genomföra 985 arbetsplatsbesök 
varav 140 stycken UVA-möten 
samt 84 genomförda checklistor 
under Arbetsmiljöveckan. 
 

Under våren var det tänkt att vi 
skulle ha en avtalsrörelse, då 
pandemin slog till så fick vi flytta 
fram förhandlingarna till hösten. 
Avtalsförhandlingarna på 
Byggavtalet har nu genomförts 
och medlarna la ett bud som 

parterna accepterade den 26 
november.  
 

Avtalslängden gäller för perioden 

26 november 2020 till 30 april 

2023. Båda parter har rätt att säga 

upp avtalet senast den 31 oktober 

2021. Avtalet löper då ut den 30 

april 2022. 

Löneökningar enligt märket på  

5,4 %, delad i två 

revisionsperioder: För perioden 1 

december 2020 till den 30 april 

2022 höjs lönen med 3% minus 

avräkning för pensionsförmåner 

med 0,27% 

Höjning utgående lön i kr/tim 5,49 

Grundlön utges med 169 kr/tim alt 

29 406 kr.  

Du uppmanas att kolla hela 
uppgörelsen på vår hemsida. 
Nu ska vi fortsätta med de andra 
avtalen och hoppas vi kan ro 
dessa i hamn. 

 
Till sist vill jag 
tacka alla 
medlemmar och 
anställda för detta 
år och önska er 
alla en riktig  

God Jul och ett Gott Nytt År! 
 
Magnus Cato 
Ordförande 
Byggnads Öst 
Tillsammans är vi starka! 
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PLÅT-SM I                    FACKET 

KATRINEHOLM             FÖRSÄKRAR 

 
Jag fick äran att vara med och 
bedöma Plåtslageri SM i 
Katrineholm 20-10-02. Ett SM 
som brukar gå av stapeln med 
pompa och ståt men som nu 
blev anpassad och lite 
annorlunda pga rådande läge.  
 
Återigen glädjande med en 
plåtis på pallen från vår 
region. Rasmus Eriksson fick 
efter ett lugnt och stabilt 
intryck under tävlingen ta 
emot bronspengen.  
 

 
 
Rasmus har gått på Anders 
Ljungstedts Gymnasium.   
 
Måste också nämna en person 
till från vår region. Det är 
Niklas Hallingström som 
blivit utsedd till årets 
plåtslagare  
 
Leif Adolfsson 
Ansvarig Plåt- och 
ventilationsavtalet 

Från årsskiftet 2020-2021 så 
kommer Facket Försäkrar 
verksamheten att upphöra.  
 
Istället kommer bolaget 
Kollektivavtalsinformation 
Sverige AB, med 
varumärkesnamnet Avtalat, 
att ta över all utbildning samt 
information. Bolaget ägs av 
Svenskt näringsliv, LO och 
PTK.  
 
Det är därför viktigt att du 
som är informatör är utsedd 
till FFV, då det är Byggnads 
som utser och registrerar ditt 
uppdrag för att kunna kalla in 
dig.  
 
Om du inte är utsedd som 
FFV, eller inte längre vill vara 
informatör, är det viktigt att 
du meddelar Sören 
Orrstenius eller regionen om 
det. 
 
Sören Orrstenius 
Ansvarig för 
Försäkringar och 
rehabilitering 
 
 

ARBETSMILJÖ 
 

Under 2020, med fokus under 
Arbetsmiljöveckan v 43, har 
temat för året varit 
Riskbedömningar. 112 
checklistor fick vi in i vår 
region. Sjukt bra jobbat!  
 
Totalt i landet gjordes 1 393 
ronder. 25 % av kontrollerna 
hade brister. Detta trots 
problematiken kring Corona. 
 
En vanlig risk vi såg var att 
man inte hade rutiner för 
kontroll och övertagande av 
ställningen. Man har inte 
heller riskbedömt 
användandet av vibrerande 
maskiner vid rivning, 
kvartsdamm eller manuellt 
bärande. I vissa fall saknades 
en arbetsmiljöplan. 
 
Ha för vana att ALLTID 
kontrollera att 
riskbedömningar är gjorda 
och att det finns en 
arbetsmiljöplan. 
 
Som skyddsombud ska ni 
vara med i tidigt skede i 
planering/projektering. 
 
Det är viktigt att vi inte 
stannar upp och nöjer oss 

med detta arbete. Inför 2021 
års arbetsmiljövecka kommer 
vi fokusera på 
belastningsergonomi. Av 
antalet anmälda arbetsskador 
är 50 % belastningsrelaterade. 
2019 rapporterades det in 
3876 arbetsskador och 549 
arbetssjukdomar. 
Vi kommer att ta fram en 
enkel mall som ligger till 
grund för Riskbedömningar 
av det ergonomiska arbetet 
oavsett vilket arbetsmoment 
ni ska utföra.  
 
Vi kommer även fortsätta att 
sätta extra fokus på asbest. 
Arbetsmiljöverket har besökt 
1 020 arbetsplatser under 2019 
riktade mot där 
asbestsanering bedrevs. 25 
omedelbara stopp och 3 020 
brister/krav. Tre företag fick 
tillståndet återkallat. 
 
MMeedd  ddeettttaa  ssaaggtt  vviillll  jjaagg  
sslluuttlliiggeenn  ttaacckkaa  aallllaa  eerr  
sskkyyddddssoommbbuudd  fföörr  eetttt  bbrraa  
uuttfföörrtt  22002200  oocchh  öönnsskkaarr  eenn  

GGoodd  jjuull  oocchh  eetttt  GGootttt  nnyytttt  
åårr..  
            
Kjell Strömlind 
Arbetsmiljöansvarig 
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UNGA BYGGARE ÖST 

 
Unga Byggare Öst är för dig 
som är 30 år eller yngre och 
medlem i Byggnads Öst. 
 

 
 
Det är oerhört viktigt att vi 
unga är organiserade och 
pratar med varandra!  
 
Finns det något 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! 
 

 
 

På grund av rådande 
situation så ligger våra 
aktiviteter på is. Information 
kommer på vår Facebooksida 
när vi drar igång med 
aktiviteter igen.   
 
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. 
 
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 
 

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

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 54 kr i 
månaden och du behåller då 
din olycksfallsförsäkring så 
länge du har ditt 
medlemskap. Fortsätter du 
arbeta meddelar du detta till 
regionen. 
 
2021 års avgifter hittar du 
på Byggnads hemsida 
www.byggnads.se/medlem/
medlemskap/din-
medlemsavgift/region/ost/ 
eller genom att läsa av QR 
koden nedan. 
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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 

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 
Se information på hemsidan 
 
NORRKÖPING 
Se information på hemsidan 
 
LINKÖPING, KINDA, 
ÅTVIDABERG 
Pga Corona behöver vi tyvärr 
ställa in kretsmötet med 
jultallrik i år. Nya tag nästa 
år! 
 
SÖDERKÖPING/ 
VALDEMARSVIK 
Se information på hemsidan 
 
MOTALA 
Se information på hemsidan 
 
MJÖLBY 
Se information på hemsidan 
 
VÄSTERVIK 
Se information på hemsidan 
 
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.  
 
 

 
 

 
I kretsen träffar du kamrater 
från andra företag, som du 
kan byta erfarenheter och 
lyfta idéer med. 
 
PPåå  ggrruunndd  aavv  ppaannddeemmiinn,,  kkaann  
ddeett  hhäännddaa  aatttt  mmöötteenn  
kkoommmmeerr  aatttt  ffllyyttttaass  ffrraamm..    
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SAMVERKAN FÖR MEDLEMSNYTTA 

 
Som medlem har man rätt till 
en personlig försäkrings-
rådgivning med Folksam. Det 
har nu två MB-grupper tagit 
fasta på. Det är företagen 
Teknikbyggarna i Linköping 
AB och Åhlin & Ekeroth 
Byggnads AB som ska köra 
igång försäkringsrådgivningen 
under våren med fortsättning 
under hösten. 

Hur går då denna 
försäkringsrådgivning till? 

Rådgivningen kommer att ske 
på kontoren. Det är ett enskilt 
samtal/rådgivning med en 
försäkringsrådgivare från 
Folksam. Här går rådgivaren in 
i varje enskilt fall gällande alla 
försäkringar samt pension. Alla 
rådgivningar är digitala. 

Varje rådgivning tar ca en 
timme. Rådgivaren räknar med 
att hinna med fem stycken per 
dag. Det som medlemmen 
måste ha, är ett mobilt Bank 
ID, då all rådgivning är digital. 

Det här är en unik 
medlemsförmån, att gå igenom 
hela försäkringsskyddet samt 
pensionen. 

Om dessa två MB-grupper har 
lyckats få bolagen de jobbar på 
att förstå att det här är en 
förmån, hoppas jag att fler 
följer efter med det här 
upplägget. Bra jobbat! 

Om ni är intresserade av en 
personlig försäkrings-
rådgivning hör då av er till 
mig.  

Vi går då igenom, tillsammans 
med Folksam, hur upplägget 
kan se ut på just ditt företag. 
Det viktiga är att ha med 
arbetsgivaren på idén innan 
man börjar planera 
rådgivningen. 

 
Bild från MB möte på Å&E med Ewa 
Mohall från Folksam 

 
Sören Orrstenius 
Ansvarig för 
Försäkringar och 
rehabilitering 

ORDNING & REDA  

 
Arbetarekommunen i 
Linköping har startat ett 
arbete för att få mer ordning 
och reda. 
 
Att föra en tillvaro där lagar 
och regler kringgås ska inte 
vara möjligt. I 
parallellsamhället finns allt 
från oseriösa aktörer till 
personer som befinner sig i 
Linköpings kommun illegalt. 
 
- Det ska inte finnas företag 
som varken betalar skatt eller 
ger de anställda acceptabla 
villkor, säger Kristina Edlund 
(S), Socialdemokraternas 
gruppledare. 
 
Den dag hennes parti får 
chansen att styra Linköping 
ska de strida för att 
kommunen bättre 
kontrollerar företagen som 
upphandlas, lovar hon.   
 
Kristina Edlund är även 
bekymrad över de olovliga 
bosättningarna som tyvärr 
vuxit sig större. Människor 
ska inte fastna i svartarbete, 
bli beroende av att tigga eller 
än värre, hamna i 
prostitution. Därför behöver 

EU-medborgare som varit här 
mer än tre månader uppfylla 
kraven som finns för att 
uppehålla sig i Linköping – en 
fråga Kristina Edlund tidigare 
tagit upp på nationell nivå.  
 
- Det handlar inte om att ge 
sig på dem som är utsatta, 
utan om att få ordning och 
reda. För allas skull, säger 
hon.  
 
Byggnads och flera andra 
fackförbund deltar i arbetet. 
Fackförbunden vittnar om 
hur det ser ut inom olika 
branscher och bidrar med 
vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att få ett samhälle 
som fungerar och där 
människor inte utnyttjas. 
 
Byggnads tycker detta är 
viktiga frågor, att företag ska 
konkurrera med schysta 
villkor och därmed skapa en 
seriös byggbransch.    
 
Har du förslag på vad 
politiken mer ska göra?  
 
Kontakta gärna Kristina!  
Kristina.edlund@linkoping.se 
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*NÄTA – NÄTEVERKET FÖR KVINNLIGA 

BYGGNADSARBETARE 

 
På grund av rådande 
situation har *Näta Öst valt 
att lägga fokus på att planera 
och förbereda för 2021 . 
 
Vi tror och hoppas att om alla 
hjälps åt och följer de 
rekommendationer och  
riktlinjer vi har, så kan vi ta 
nya tag under nästa år. 
 
Första aktiviteten 2021 är 
*Näta Östs årsmöte den 28/1. 
Där har du chansen att träffa 
andra kvinnor i branschen 
samt få möjlighet till att 
påverka din situation på 
arbetet. Mötet kommer i 
första hand ske digitalt, om 
läget tillåter kommer mötet 
även ske fysiskt.  
 
I regionen ska vi årligen 
genomföra en konferens för 
våra kvinnliga medlemmar. 
Syftet med konferensen är att 
stärka, stötta och behålla 
kvinnor  i byggbranschen.  
Förhoppningarna är att 
situationen ser bättre ut i höst 
och att vi kan genomföra 
konferensen som planerat! 

 
Moa Orre - Betongarbetare 

 
På *Nätas hemsida kan du se 
mer information om 
konferensen samt vår 
årskalender för 2021. Gå in 
och anmäla intresse för 
konferensen samt våra övriga 
aktiviteter.www.byggnads.se/r
egioner/ost/medlem/kvinna-i-
byggnads-ost/  
 

Läs av QR koden 
med kameran på 
din mobil för att 
komma till 
hemsidan. 

 
Har du andra frågor eller vill 
veta mer, hör gärna av dig!  
nata.ost@byggnads.se  
 
Vi ser fram emot att träffa dig! 
*Näta Öst 

FÖRUTSÄTTNNGAR FÖR BUDGET 2021 

 
  
Verksamhetens intäkter   
Medlemsavgifter 8 828 892 
Medlemsavgifter centralt 9 860 000 
Ers förbundsuppdrag 75 000 
Bidrag för arb skydd  650 000 
Övr bidrag  förbund  350 000 
Adm avgift Hängavtal  1 246 000 
Hyresintäkter ej moms 50 000 
Övrig rörelseintäkt  600 000 
Finansiella intäkter  861 500 
Totalt                          22 521 392 

    
Verksamhetens kostnader   
Medlemskretsar  269 220 
Ungdomsverksamheten och Näta 360 000 
Regionfullmäktige  93 882 
Styrelsen och revision 597 691 
RSO   1 307 774 
Studie- och infoverksamhet 1 788 774 
Regionen (gemen.kostn.)                       18 676 228 

   23 093 569 
Avskrivning inventarier 125 000 
Finansiella kostn och skatt 18 000 
Totalt     -                        23 236 569 

    
Beräknat resultat 2021 -715 177 
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BUDGET 2021 

 
Förutsättningar 
Antal anställda: 

15 ombudsmän, 4 administratörer + Projekt  
RSO: 

2,50 tjänster 
Medlemsavgift: 

150 kr/mån  klass 1 – 5 
Administrationsavgift hängavtal: 

2 976 kr/år           
Uppdragsersättning:   

246,34 kr/tim, ink sem ers. Motsvarar 218,00 i timmen. 2% 
upp 

Reseersättning uppdragstagare: 
Regionstyrelse, regionfullmäktige: 1,85 (skf) +1,15 kr ((sskkpp)) 
/km 

Sammanträdesarvoden:  
Regionstyrelse, revisorer, styrelse medlemskretsar, styrelse 
förtroendemannaklubbar, valberedningar: 
150 kr/sammantr. + 150 kr/sammantr. för ordförande. och 
sekreterare 

Arvoden och stipendier: 2021.  
Skattepliktigt utbildningsarvode ca 1576kr per dag (ca  
197kr/tim)       (vecka ca  7 800). 
Skattefritt stipendium 1 088 kr per dag (ca 136 kr/tim) 5 
440kr per vecka.  
 
Arvoden och stipendier från förbundet: 2021  
Skattefritt stipendium (ca 952 kr/dag 119 kr/tim)+ 184 kr.per 
dag 
Skattepliktigt utbildningsarvode ( ca 1 544 kr/dag 193 
kr/tim)+ 32 kr.  

Administrationsbidrag medlemskrets:     
 269 220 kr 

Administrationsbidrag ungdomsverk och Näta :  
180000 kr 180000 kr = 360000 kr                                               
                                                                                               (* från förbundet) 

BUDGET 2021 

 
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: ca 70 000kr  
Prenumerationer: ca 40000kr 
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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God Jul & Gott Nytt År! 

 

 
   Avs 

 
Luntgatan 28, 602 19  NORRKÖPING 

 
___________________________________________________ 
 
Har du besökt Mina 
sidor? 
 
Vi kommer mer och mer 
använda oss utav sms och 
mail vid olika utskick mm. 
 
Viktigt är då att du 
håller dina uppgifter 
aktuella hos oss, så du 
inte går miste om viktig 
information!  
 
Gå in på www.byggnads.se 
och klicka på Mina Sidor 
och Logga in som medlem. 
 
Du hittar även annan viktig 
information här som berör 
ditt medlemskap.  
 
Ta för vana att logga in när 
du byter mobilnummer, 
mailadress eller inkomst 
och uppdatera din sida.  

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

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

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 

Tr
yc

k:
 N

or
rk

öp
in

gs
 T

ry
ck

er
i 2

02
0.

04
   

   
   

   
   

   
   

 


