
Vi arbetar för att du och alla andra medlemmar 
ska behandlas rättvist, få bättre lön, bättre arbets- 

 miljö samt inflytande och trygghet i din anställning.

Välkommen till Fastighets!



Fastighets är fackföreningen för  
dig i fastighets- och städbranschen.  
Tillsammans är vi starka och kan för- 
svara och utveckla våra rättigheter 
gentemot arbetsgivarna.

Facket är en förening för  
dig som är anställd oavsett vilken anställnings- 
form du har, såväl fast anställda, vikarier eller anställda  
med nystartsjobb är välkomna att bli medlemmar i Fastighets.

Tio goda skäl för att vara 
medlem i Fastighets

 1  Du kan tillsammans med andra medlemmar vara med och förbättra dina 
villkor på arbetet och du kan påverka i förbundet.

 2  Ditt medlemskap ger förutsättningar för ett kollektivavtal som gäller på din 
arbets plats. Kollektivavtalet reglerar bland annat din lön, semester ersättning, 
arbetstid och avtalsförsäkringar. Det betalas också in pengar till din framtida 
pension.

 3  Du har alltid någon att vända dig till om du får problem på jobbet. 

 4  Du får stöd och hjälp vid förhandlingar om du hamnar i tvist med din arbets
givare .

 5  Du och din familj får förmånliga medlemsförsäkringar som exempelvis 
hemförsäkring , olycksfallsförsäkring, reseförsäkring och barnförsäkring.

 6  Du får medlemstidningen Fastighetsfolket hem i brevlådan, Fastighetsfolket 
kan du också läsa på nätet www.fastighetsfolket.se.

 7  Fastighetskortet är ditt medlemskort i Fastighets. Kortet är speciellt framtaget 
för dig som är medlem. Via kortet får du bland annat många erbjudanden och 
rabatter på resor, elektronik, hotell och friskvård.

 8  Du har möjlighet att ansöka om Fastighetskortet Mastercard, ett betal 
och kreditkort utan årsavgift. Om du betalar inköp via kortet ingår drulle
försäkring, prisskydd och förlängd garanti. Kompletterande reseförsäkring 
utan självrisk vid inköp av resa.

 9  Du får möjlighet att utbilda dig och få mer kunskaper om dina rättig heter 
genom Fastighets medlemsutbildning. Där får du lära dig mera om varför  
det är viktigt att vara medlem i facket och varför det är viktigt att fler är  
med i facket.

 10 Den största fördelen med att vara medlem i facket är att du aldrig står ensam.
Via medlemskapet får du förhandlingshjälp, råd och stöd i alla frågor som rör 
din anställning. Du får trygghet genom medlemskapet i Fastighets.

Foto: Lars Forsstedt
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O
bs! Fyll i båda blanketterna för inträde i förbundet och a-kassan!
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Ansökan om medlemskap i Fastighetsanställdas Förbund

Person- och kontaktuppgifter
Förnamn Efternamn Personnummer

–
Adress c/o Tel hem

Postnummer Ort Tel mobil

E-post hem E-post arbete

Fullmakt
Jag intygar härmed att lämnade uppgifter är riktiga. Samtidigt ger jag förbundet rätt att ta ut medlemsavgifter genom löneavdrag/lön e-/personkonto 
eller på annat sätt som förbundet beslutar om.

 Jag vill betala med autogiro från mitt bankkonto:
Clearingnummer Kontonummer

–

 Jag vill betala med autogiro från mitt personkonto:
Kontonummer

–

Din anställning
Arbetsgivare/företag Organisationsnummer

–
Yrke Arbetsplats och ort Månadslön före skatt

Medlemskap Nuvarande förbund
Önskat inträdesdatum Förbundets namn

Underskrift
Datum Namnteckning

Värvad av Värvarens födelsedata

Kontakta oss
Vill du hellre göra en ansökan via telefon är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-696 11 50 eller  
maila oss forbundskontoret@fastighets.se så ringer vi upp dig.

Ansökan om medlemskap i Fastighets a-kassa

Personuppgifter
Förnamn Efternamn Personnummer

–
Adress c/o Tel hem

Postnummer Ort E-post

Nuvarande eller senaste arbete
Arbetsgivare Organisationsnummer

–
Arbetsuppgifter

Arbetet är eller var utomlands  Ja  Nej

Medlemskap i en annan a-kassa
Jag är medlem i en annan a-kassa  Ja  Nej

Om du är medlem i en annan a-kassa måste du avsluta medlemskapet innan du kan bli medlem hos oss.  
Om du vill kan du ge oss fullmakt att avsluta ditt medlemskap i din nuvarande a-kassa.

 Jag vill ha hjälp att byta a-kassa. Jag ger Fastighets a-kassa fullmakt att begära utträde ur min nuvarande a-kassa  
och ansöker om inträde i Fastighets a-kassa i direkt anslutning till att mitt tidigare medlemskap upphör.

Medgivande
Om jag även är medlem i Fastighetsanställdas Förbund medger jag att a-kassan lämnar uppgifter till förbundet om att jag sökt eller erhållit arbetslös-
hetsersättning, beslut i ersättningsärenden eller medlemskap. Stryk över om medgivande inte lämnas.

Med min underskrift intygar jag att ovanstående uppgifter är sanna
Datum Underskrift

Fastighets arbetslöshetskassa, FE 503, 832 80 Frösön www.fastighetskassa.se Tel: 0771-60 50 50 PG 486 47 04-4
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Fastighetsanställdas Förbund

SVARSPOST
202 725 48 
110 01 Stockholm

Frankeras ej.

Mottagaren
betalar
portot.
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