Är du byggnadsarbetare?

Bli medlem i
Byggnads!

SOM MEDLEM FÅR DU:
•
•
•
•
•

Rådgivning och stöd
Viktiga försäkringar
Hjälp att förhandla
Möjlighet att påverka
Utbildning

BYGGNADS ÄR ETT FACKFÖRBUND
Facket står på din sida.
Det är tack vare facket som du idag
har rätt till semester, sjuklön,
har möjlighet att påverka din arbetsplats
och att du idag får en bra lön enligt avtal.
Detta är bara några exempel på det som
vi har gjort och gör för våra medlemmar.
DET ÄR ENKELT ATT BLI MEDLEM
Du kan bli medlem genom att fylla i blanketten
sist i broschyren. Eller på www.byggnads.se/bli-medlem.
Eller smsar ordet Bygg till 71350.
Om du har frågor – prata med ditt fackliga ombud
på din arbetsplats eller kontakta Byggnads
medlemscenter på 010-601 10 00.

Hjälp att förhandla
Om du och din arbetsgivare
inte är överens.
Om det blir en konflikt om dina
rättigheter och din lön.
Då hjälper Byggnads dig!

Rådgivning
och stöd
Har du frågor om din lön
eller dina arbetsvillkor?
Har du fått en
arbetsskada och behöver
få mer information om vad
som gäller?
Eller har du en fråga som
handlar om ditt arbete,
din arbetsplats eller dina
försäkringar?
Kontakta Byggnads
medlemscenter på
010-601 10 00 eller
byggnadsnu@byggnads.se

VIKTIGA FÖRSÄKRINGAR

– för dig som är medlem

Som medlem i byggnads får du många viktiga försäkringar.
Du får till exempel en olycksfallsförsäkring
som gäller om du råkar ut för en olycka på fritiden.
Du får också försäkringar som hjälper din familj
om du dör.
FLER FÖRSÄKRINGAR
Det ﬁnns ﬂer försäkringar som du som medlem kan
välja om du vill ha. Då betalar du extra för dem.
Det är till exempel hemförsäkring, barnförsäkring
och sjukförsäkring. Mer information om dina
försäkringar som medlem hittar du på
www.byggnads.se/forsakringar och
www.folksam.se/byggnads.
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VAD ÄR
KOLLEKTIVAVTAL?

Kollektivavtalet är en överenskommelse
mellan ett fackförbund och arbetsgivaren.
Avtalet bestämmer bland annat löner, arbetsmiljön
och försäkringar.
KOLLEKTIVAVTALET SKYDDAR DIG
Med kollektivavtal behöver du inte konkurrera om ett
jobb genom att acceptera lägre lön eller sämre villkor.
Om företaget du arbetar för inte har kollektivavtal
är det inte säkert att du har rätt till viktiga försäkringar
eller till en bra arbetsmiljö.
Du riskerar kanske också att inte få din lön.
FLER OCH FLER ARBETSPLATSER HAR IDAG KOLLEKTIVAVTAL
Är du osäker på om din arbetsplats har kollektivavtal?
Kontakta Byggnads!

I avtalen ﬁnns regler om:
•
•
•
•
•

Anställning
Arbetstider
Lön
Semester och annan ledighet
ds!
www.byggnads.se/kollektivavtal
s
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SKYDDSOMBUDET
– din fackliga kontakt
på arbetsplatsen

SKYDDSOMBUDET HÅLLER KOLL PÅ ARBETSMILJÖN
på din arbetsplats.
Skyddsombudet ser till att din arbetsgivare
följer regler och lagar om säkerhet och avtal
så att risken för olyckor minskar.
Vill du vara med och påverka din arbetsmiljö?
Prata med skyddsombudet på din arbetsplats
eller kontakta Byggnads.

MER INFORMATION
FRÅN BYGGNADS
VILL DU VETA MER OM BYGGNADS?
Du kan alltid fråga det fackliga ombudet på
din arbetsplats.
Du kan också ringa Byggnads i din region,
(se kontaktuppgifter på sista sidan)
eller Byggnads medlemscenter.

WEBBEN WWW.BYGGNADS.SE
På vår webb hittar du kontaktuppgifter, information
om dina rättigheter, nyheter och mycket annat.
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UTBILDNING

Byggnads har många utbildningar för dig som är
medlem. Där kan du lära dig mer om fackligt arbete,
hur du kan påverka och om din arbetsmiljö.
UTBILDNINGEN ”PÅFARTEN”
Utbildningen Påfarten ger en bra introduktion
för dig som är ny medlem till vad facket Byggnads är
och gör. Du hittar mer information om Påfarten på:
								
www.byggnads.se/pafarten
s
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MEDLEMSAVGIFTEN
I BYGGNADS
MEDLEMSAVGIFTEN BASERAS PÅ DIN INKOMST
Det enklaste sättet att betala avgiften är via Autogiro.
Det betyder att avgiften betalas automatisk varje månad
direkt från ditt bankkonto till Byggnads.
Du kan också betala medlemsavgiften via faktura eller swish.

FÖR ATT KUNNA BETALA VIA AUTOGIRO
måste du ha ett svenskt personnummer.
När du anmäler att du vill bli medlem i Byggnads
ska du också godkänna
• att betalningen av din medlemsavgift får ske via Autogiro.
• att du har pengar på ditt konto när det är dags för betalning.
• att betalningen via Autogiro gäller tills vidare.
MER INFORMATION OM AUTOGIRO
och om villkoren för betalning av medlemsavgiften via Autogiro
hittar du på:
s

www.byggnads.se/autogiro

ARBETSLÖS
För försäkring vid arbetslöshet – gå även med i a-kassan.
s

www.byggnadsakassa.se

Ring Medlemscentret

010  -  601 10 00
öppet 7-17

Vik och tejpa ihop!

Svarspost
20272998
110 19 Stockholm

Byggnads

Vid tryck ska denna
del skäras bort.

Frankeras ej.
Byggnads
betalar portot.

Yrke

Datum			Namnteckning

E-postadress

Mobilnummer		

Jag vill gå den fackliga grundutbildningen Påfarten.

Byggnads A-kassa Jag vill också bli medlem i Byggnads A-kassa.

för att få mer information.

Försäkringar Jag vill bli kontaktad av en försäkringsinformatör

.............................................. /månad

............................................ /timme

Medlemskap sökes fr om år/mån

Förnamn

Kontonummer

Fullmakt. Svenska Byggnadsarbetareförbundet befullmäktigas härmed att göra
avdrag för månadsavgifter från lön/ersättning som förmedlas genom bankinrättning.

Clearingnr

Jag godkänner villkoren för min anslutning till Autogiro och accepterar
de regler för Autogiro som anges på www.byggnads.se/autogiro.

Jag vill betala med Autogiro

Övergång från annat fackförbund

Efternamn

Bruttoinkomst

Företagsnamn

Du kan även ansöka om medlemskap på www.byggnads.se

Personnummer – 10 siffror

Ja, jag vill bli medlem i Byggnads!

Vid tryck ska denna
del skäras bort.

Värvad av

Namn ...........................................................................................................................

Telefon .........................................................................................................................

Här ﬁnns Byggnads!
(1)

NORRBOTTEN
010-601 10 05

(2)

VÄSTERBOTTEN
010-601 10 10

(3)

MELLANNORRLAND
010-601 10 03

(4)

GÄVLEDALA
010-601 10 02

(5)

MÄLARDALEN

1

2

010-601 10 04
STOCKHOLM-GOTLAND
010-601 10 08

(7)

ÖREBRO-VÄRMLAND
010-601 10 11

(8)

ÖST
010-601 10 12

(9)

VÄST
010-601 10 09

(10)

SMÅLAND-BLEKINGE
010- 601 10 07

(11)

SKÅNE
010-601 10 06
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Byggnads medlemscenter

010 - 601 10 00
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Lätt svenska 2019
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