Estniska
Eesti keel

Ära ole üksi.

Astu liikmeks
juba täna!

Jesteś pożądany!

Ehitustööliste ametiühingu Byggnads
liikmena saad turvalise töölepingu ja
hea palga
Ilma ametiühinguta saaks tingimused dikteerida tööandja ilma meid, töölisi, kuulda võtmata. Varem see niimoodi oligi.
Nüüd on Byggnads tugev ametiühing, kus on üle Rootsi kokku rohkem kui
100 000 liiget.
Tänu ametiühingule on sul tänaseks õigus puhkusele, haiguspalgale, kaasarääkimisele töökohal, sul on töökaitsevolinik, kes kontrollib su töökeskkonda. Ka sinu palk on ametiühingu läbirääkimiste tulemus. Meil on vaja
liikmete arvu kasvatada, sest mida tugevamad me oleme, seda rohkem on
meil võimalik mõjutada oma töötingimusi. Pea meeles, et Byggnads on
alati sinu poolel!
Liikmeks saad mugavalt kodulehe byggnads.se kaudu. On sul küsimusi?
Vestle ametiühingu esindajaga oma töökohal või helista liikmete keskuse
(Byggnads Nu) telefonil 010-601 10 00.

Liikmena on sul meie poolt:
Nõustamine ja tugi

Me vastame su küsimustele töötingimuste, töökeskkonna, palga, puhkuste,
töövigastuste ja kindlustuste kohta ning veel paljudel muudel teemadel.
Liikmekeskusega Byggnads Nu saad kontakti:
010-601 10 00 või byggnadsnu@byggnads.se

Kõik olulised kindlustused, kui sinuga peaks midagi juhtuma

Liikmena saad meilt abi menetlemisel ja hindamisel, kas sul on õigus
saada hüvitist ametiühingu liikmetele kehtiva kindlustuse alusel, samuti
teiste kindlustuste alusel
näiteks liikluses või süüteo tagajärjel saadud isikuvigastuste korral, samuti
vastutuskindlustuse
ja patsiendikahjustuste kindlustuse alusel. Kindlustuste kohta loe täpsemalt kodulehelt byggnads.se/forsakringar

Abi läbirääkimistel

Oleme sulle abiks, kui sul peaks tekiima konflikt tööandjaga
sinu õiguste ja palga küsimuses.

Võimalus ametiühingut Byggnads omalt poolt mõjutada

Byggnads kuulub oma liikmetele. Liikmena on sul võimalik otsustada
liikmeskonnas, millesse sa kuulud, keda valida organisatsiooni juhtima ja
milliste teemadega peaksid juhid tegelema.
Kui sul on soov osaleda ja mõjutada, on meil sulle mitmeid kursusi
ühiskonna arengut ja oma töökeskkonda. Et sul tekiks parem ülevaade
sellest, mida Byggnads
saab sinu heaks teha, soovitame sul nagu kõigil teistelgi läbida kursuse
Algus kätte (Påfarten). Vt byggnads.se/pafarten.
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Liikmena oled sa kindlustatud

Byggnadsi liikmena saad sa mitmed olulised kindlustused. Sul on
õnnetusjuhtumikindlustus, mis kehtib vabal ajal juhtuda võivate
õnnetuste korral.
Sul on samuti kollektiivne elukindlustus ning täiendav töörühma
elukindlustus, mis on sinu surma korral abiks sinu perele.
Lisatud turvatunne – täiendavad kindlustused vabal valikul
Byggnadsi liikmena on sul võimalik valida täiendavaid kindlustusi
näiteks kodukindlustus, kindlustus elukaaslasele, lastekindlustus
ning haiguskindlustus ja kindlustus üleelanud lähedasele.
Tutvu kodulehel folksam.se/byggnads teabega sinule liikmena ette
nähtud kindlustuste ja vabalt juurde valitavate kindlustuste kohta.
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See ongi kollektiivleping!

Kollektiivleping on ametiühingu Byggnads ja tööandjate vahel sõlmitav
kokkulepe, millega reguleeritakse muu hulgas palgad, töökeskkonna küsimused ja kindlustused. Kollektiivleping kaitseb sind, et sul ei tarvitseks
konkureerida töökoha saamiseks selliselt, et sa nõustud madalama palga
või halvemate tingimustega.
Kui ettevõte ei ole liitunud kollektiivlepinguga, ei ole sugugi kindel, et sul
on õigus nõuda, et ehitusplatsil oleks soojak või õigus kindlustustele. Samuti võib juhtuda, et sa ei saa välja teenitud palka kätte. Kollektiivlepinguga
on liitunudjärjest rohkem töökohti.
Kui sa ei ole kindel, kas su tööandjal on kollektiivleping, võid võtta ühendust Byggnadsiga.
Kontaktandmed leiad käesoleva brošüüri tagaküljelt.
Näiteks: 200 SEK tunnis.
Näide põhineb ehitusala kollektiivlepingus sätestatud keskmisel palgal.
Kui sa kuulud teiste lepingute alla, kehtivad sulle teised summad.
Arvutuste näiteid leiad veel aadressilt
byggnads.se/kollektivavtal

Kollektiivlepinguga

Ilma kollektiivlepinguta

• Tööaja lühendamine 8 000 SEK aastas

• Lühendatud tööaeg puudub

• Sa saad aastas 3480 SEK rohkem

• Sa kaotad aastas 3480 SEK

• Lepinguline pension

puhkusetasu puhkusetasu

• Vanemahüvitise lisasumma

• Lepinguline pension puudub

• Lepingukindlustus

• Vanemahüvitise lisasumma puudub

• Pühadel palk esmaspäevast reedeni

• Lepingukindlustust ei ole

• Sõidukulude hüvitamine

• Pühadel palka ei ole
• Sõidukulusid ei hüvitata
tööle ja tagasi.

Lepinguliste kindlustustega täiendav kindlustunne
– töökohtades, kus kehtib kollektiivleping
Kollektiivleping tagab sulle kaitse, kui sa jääd haiguslehele,
kui sa vigastad end tööl ning samuti vallandamise korral. Lisaks on kaitse
sinu perekonnal,
kui sinuga peaks juhtuma midagi tõsist. Kindlustuste kohta leiad täpsemat
teavet kodulehelt byggnads.se/forsakringar.
5

Töökaitsevolinik
– sinu vahetu ametiühingu esindaja
Töökaitsevolinik on oma töökaaslaste esindaja ning hoiab silma peal töökeskkonnal oma töökohas.
Ehitusala on Rootsis jätkuvalt ohtlikumaid
tegevusvaldkondi ning töömomente, kus ei tohi vigu juhtuda, on palju.
Ametiühingu töökaitsevolinik jälgib, et tööandja peaks kinni ohutustehnika ja lepingute reeglitest.
Kui su töökohal töökaitsevolinikku ei ole,
on tööõnnetuste, füüsilise kulumise ja halbade töötingimuste risk suurem.
Soovid sa kaasa lüüa ja mõjutada? Võta ühendust Byggnadsi keskusega
oma regioonis. Byggnads.se/regioner.

Veel teavet ametiühingult Byggnads
Kui sul on küsimusi, millele sinu sinu töökohas vastata ei oska,
võid alati helistada oma regiooni Byggnadsi keskusele või meie liikmete
keskusele Byggnads Nu.
Koduleht
Kodulehelt byggnads.se leiad oma regiooni kontaktandmed,
aktuaalseid uudiseid ja muud kasulikku teavet.
Sotsiaalvõrgustikud
Oleme aktiivsed Facebookis, Twitteris ja Instagramis. Jälgi meid, kui sa
soovid, et sul oleks värske ülevaade ehitusalal toimuvast.
Tekstisõnumid
Lepingute sõlmimise perioodil võid saada sms-i teel
teavet tööandjaga peetavate läbirääkimiste käigu
kohta.
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Liikmete ajakiri
Byggnadsi liikmetele välja antav populaarne ajakiri
Byggnadsarbetaren (Ehitustööline)
ilmub 12 korda aastas. Ajakirja on võimalik lugeda ka
internetis ning selle juurde kuulub lisaks uudiskiri.

MED RITNINGEN

ÖGONEN
FRAMFÖR

NYA
VERKTYG
PÅ PARIS
MÄSSA

Nu är de här –
glasögo
3D-ritningar och nen där du ser
verkligheten samtidi
gt.

Den i särklass
största tidningen
i byggbranschen

Astu liikmeks – kasuta juuresolevat talongi
Byggnadsi liikmena oled sa Tugev, tunned oma väärtust ja sul on turvatunne. Astu Byggnadsi liikmeks, kasutades juuresolevat talongi.
Tere tulemast Byggnadsi liikmeks!
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Nõusolek raha võtmiseks pangakontolt
Nõusolek otsekorraldusega tasumisega
Mina, edaspidi Maksja, annan käesolevaga
nõusoleku
raha võtmiseks allpool nimetatud pangakontolt
allpool nimetatud Makse saaja nõudmisel
makse tasumiseks otsekorralduslepinguga.
Maksja kontot haldav pank ei ole kohtustatud
kontrollima Makse saaja pädevust ega Maksjale
raha kontolt võtmisest eelnevalt teatama.
Raha võetakse Maksja kontolt vastavalt kontot
haldava panga reeglitele.
Teate raha väljavõtmise kohta saab Maksja
tema kontot haldavalt pangalt. Maksja antud
nõusoleku võib
Maksja soovil kanda üle teise samas pangas
asuva konto või teises pangas asuva konto
juurde.
Raha võtmisel kehtivad järgmised reeglid:

Eelnev kinnitus/teave

Makse saajal on õigus maksetähtaja päeval nõuda raha võtmist maksja kontolt
• juhul kui maksjat on teavitatud hiljemalt
kaheksa tööpäeva enne maksetähtpäeva summa
suurusest, maksetähtpäevast ja tasumise viisist
või
• kui maksja on nõustunud raha võtmisega kontolt seoses ostuga või kauba eest tasumisega.

Kontol peab olema piisavalt vahendeid

Maksja on kohustatud jälgima, et kontol oleks
hiljemalt maksetähtajale eelneval pangapäeval
piisavalt
vahendeid „Minu maksetes“ registreeritud maksete tasumiseks.
Juhul kui kontol olevatest vahenditest ei piisa
makse tasumiseks maksetähtpäeval, peab makse
saaja proovima uuesti järgnevatel tööpäevadel
maksimaalselt nädala jooksul kontolt raha kätte
saada. Teavet selle kohta, mitu korda prooviti

kontolt raha võtta, annab makse saaja.
Olen nõus, et minu pangakontolt võetakse raha
panga reeglite kohaselt.

Ülekannete peatamine

Maksjal on võimalik peatada
• üks konkreetne ülekanne. Selleks tuleb hiljemalt kaks tööpäeva enne maksetähtaega võtta
kontakti makse saajaga,
• kõik nõusoleku alusel tehtavad ülekanded.
Selleks
tuleb võtta ühendust pangaga hiljemalt kaks
tööpäeva
enne maksetähtaega.

Nõusoleku kehtivusaeg,
nõusoleku tagasivõtmine

Nõusolek on kehtiv tähtajatult. Juhul kui
maksja soovib nõusoleku tagasi võtta,
peab maksja võtma ühendust
kontot haldava panga või makse saajaga.
Nõusolek kaotab kehtivuse
hiljemalt viis tööpäeva pärast nõusoleku tagasivõtmise laekumist kontot haldavasse panka või
makse saajale.

Kontot haldava panga ja makse saaja
õigus otsekorralduslepingu lõpetamiseks

Kontot haldaval pangal ja makse saajal
on õigus lõpetada otsekorraldusleping kolmekümne päeva möödumisel
maksja teavitamisest otsekorralduse lõpetamisest kontot haldava panga või makse saaja poolt.
Kontot haldaval pangal ja makse saajal
on vaatamata eeltoodule õigus maksja otsekorraldusega liitumine koheselt lõpetada,
kui maksjal ei ole korduvalt maksetähtajal kontol piisavalt vahendeid, samuti konto sulgemise
korral, millelt raha võtmiseks Maksja nõusoleku
andis.
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Vik och tejpa ihop!

Svarspost
20272998
110 19 Stockholm

Byggnads

Vid tryck ska denna
del skäras bort.

Frankeras ej.
Byggnads
betalar portot.

Postiindeks Postiadress

Zawód /Yrke

............................................ /tunnis

Tahan teha läbi ametiühingu põhikoolituse „Algus kätte“ (Påfarten)

Byggnadsi töötuskindlustuskassa (Byggnads a-kassa) liikmeks.

Ametiühingu Byggnads töötuskindlustuskassa Soovin astuda

KindlustusedSoovin, et minuga võtaks kontakti kindlustusinformaator, et saaksin täiendavat teavet.

................................................. /kuus

Brutosissetulek / Bruttoinkomst

Volikiri. Käesolevaga volitan Rootsi ehitustööliste ametiühingut pidama
minule panka laekuvast palgast/tasust kinni kuu liikmemaksu.

Pangakontori number Kontonumber

Nõustun minule kehtivate otsekorraldusega liitumise tingimustega ning
mujal käesolevas voldikus toodud otsekorralduse reeglitega.

Podpis / Namnteckning

Zgłoszenie członkostwa od: rok/miesiąc / Medlemskap sökes fr om år/ mån

Data / Data		
Mobiil Kuupäev Allkiri / Mobilnummer		

E-posti aadress Amet / E-postadress

c/o Elukoht

Perekonnanimi Ületulek teisest ametiühingust/ Övergång annat fackförb

Eesnimi / Förnamn

Perekonnanimi / Efternamn

Nazwa firmy: / Företagsnamn:

Liikmeks võtmist võid taotleda ka kodulehe www.byggnads.se kaudu.

Isikukood – 10 numbrit Ettevõtte nimi/Personnummer

Liikmeks võtmise avaldus Rootsi Ehitustööliste Ametiühingule

Vid tryck ska denna
del skäras bort.

Mind värbas

Nimi .............................................................................................................................

Aadress ........................................................................................................................

Postiaadress................................................................................................................

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

Isikukood – 10 numbrit.............................................................................................

.

.

.

.

.

Leia oma regioon!
(4)

GävleDala
Telefon 010-601 10 02

(3)

MellanNorrland
Telefon 010-601 10 03

(5)

Mälardalen
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Telefon 010-601 10 04
Norrbotten
Telefon 010-601 10 05

(11)

Skåne
Telefon 010-601 10 06

(10)

Småland-Blekinge
Telefon 010-601 10 07

(6)

Stockholm-Gotland
Telefon 010-601 10 08

(9)

Väst
Telefon 010-601 10 09

(2)

Västerbotten
Telefon 010-601 10 10

(7)

Örebro-Värmland
Telefon 010-601 10 11

(8)

Öst
Telefon 010-601 10 12

2
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Jälgi meid Facebookis!
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Liikmete keskus Byggnads Nu

010 - 601 10 00
või byggnadsnu@byggnads.se.
Asjatundlikelt volinikelt
meie liikmete keskuses
saad oma küsimusele alati kiire ja
personaalse vastuse.
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April 2018, Estniska
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