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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 02/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SBIF nytt
SBIF:s styrelse sammanträdde fredagen den 5 februari och behandlade bland annat vårmötet och
övriga arrangemang för 2021. Eftersom läget fortfarande är vad det är kommer ingen vårkongress
att hållas heller denna vår, istället arrangeras vårmötet via Teams torsdagen den 6 maj kl. 18.00.
Nästa år firar både NÖB och SBIF 70 år, och då hålls vårkongressen i Jakobstad.
Även den övriga verksamheten kommer att vara begränsad åtminstone under våren. För att kunna
planera skolningar och övrig utveckling av verksamheten önskar styrelsen att så många som möjligt
fyller i en medlemsundersökning på https://webropol.com/s/sbif. Har ni inte möjlighet att fylla i
enkäten på nätet får ni gärna kontakta förbundssekreteraren på sbif@byggarna.fi eller 045 633
2346.
Tidigare i år hade presidiet en palaver med DIFF – Ingenjörerna i Finland rf, för att diskutera
samarbete kring olika evenemang. Styrelsen godkände sedan förslaget att alla våra medlemmar
skall kunna delta i olika DIFF-evenemang och att DIFF:s medlemmar kommer att få inbjudan till våra
föreningars månadsmöten och andra tillställningar.
SBH:s, NÖB:s, ÅBF:s och VBF:s medlemmar borde alla ha fått fakturan för medlemsavgiften 2021.
Sista betalningsdag var den 31 januari. Har du inte fått fakturan kan du vänligen kontakta
förbundssekreteraren.

SBH
Hänt i föreningen
Styrelsen samlades via Teams i januari. I sambandet av styrelsemötet hölls konstituerande mötet. I
konstituerande mötet beslöt styrelsen att Jesse Lehtinen fungerar som sekreterare och Alexandra Forsén
fortsätter som styrelseledamot.
Styrelsen för 2021 är alltså:
Ordförande: Johan Sundman
Viceordförande: Mikael Åhl
Sekreterare: Jesse Lehtinen
Kassör: Emilia Eklund
Ledamot: Monica Juslenius-Ermala
Ledamot: Tom Westerlund
Ledamot: Niklas Karlsson
Ledamot: Alexandra Forsén
Klubbmästare: Tom Westerlund
Kryss i kalendern
Skidresan 2021
18-21.3.2021 arrangeras skidresa till Ruka. Det finns högst 10 platser till resan. Om du är intresserad att delta i
skidresan kan du kontakta Johan Sundman via e-post johan@tomcon.fi
Inga andra evenemang ordnas pga. av Coronasituationen.
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VBF
Hänt i föreningen:
Januari månadsmöte hölls på Vasa Byggcentrum samt via Teams. På behörigt avstånd mellan mötesdeltagarna
inleddes mötet.
Kryss i kalendern
VBF:s Februarimöte hålls torsdagen den 25.2.2021 kl.18.00 vid Vasa Byggcentrum.
För de mötesdeltagare som vill delta i mötet på distans, sänder ett mejl till: kenneth.julin@wartsila.com så får ni
Teamslänken i retur.

VNB
Hänt i föreningen
VNB:s januarimöte blev inhiberat p.g.a koronasituationen.
Kryss i kalendern
VNB håller inte heller något möte i februari.

NÖB
Hänt i föreningen
Styrelsen hade Teams möte 21 januari.
Konstaterades att vi inte kan ha något månadsmöte i februari, pga. corona-pandemin.
Kryss i kalendern
Inget månadsmöte i februari.
Kom ihåg att reservera Fjällstugan Rama inför er semester i hemlandet. Kontakta Disponent Bengt Häggman
tel. 0440663187.

ÅBF
Kryss i kalendern
ÅBF håller inget möte i februari p.g.a. Coronaläget.
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ÖNB
Hänt i föreningen
Januarimötet samlade fem, deltagare vilka endel deltog genom Teams. Vi diskuterade om vårens program
och övriga aktuella saker.
Kryss i kalendern
Inget möte i februari men exkursion till Runo hotellet den 18.3 klockan 18.30. Samling vid Krämaretorgets
parkeringsplats.

Förslaget om det nya arkitekturpolitiska programmet är färdigt

Arkitekturen borde reagera på förändringarna i samhället
(www.ym.fi, Miljöministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet, 12.1.2021 14.30)

Den arbetsgrupp som har utarbetat det arkitekturpolitiska programmet har granskat hur den
finländska arkitekturen och den byggda miljön svarar mot stora samhälleliga utmaningar.
Klimatförändringen, befolkningens åldrande, urbaniseringen, ny teknologi och
internationaliseringen medför utmaningar, men öppnar också nya möjligheter. Genom programmet
vill man bland annat göra användningen av byggnaderna flexiblare, skapa kvalitetskriterier för
bostadsbyggandet och stärka Finlands attraktivitet som ett arkitekturresemål.
Förslaget om det nya arkitekturpolitiska programmet överlämnades till forsknings- och
kulturminister Annika Saarikko och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen den 12 januari.
”Vårt mål är att stärka samarbetet mellan de aktörer som påverkar den byggda miljön. Samarbetet
behövs för att vi i Finland ska kunna skapa en byggnadskultur som främjar hållbar ekonomi,
erbjuder problemlösningar i internationella frågor och ger möjligheter för varje människa att leva i
en bra och trevlig miljö”, konstaterade minister Saarikko. ”Inom arkitekturen kombineras de stora
linjerna med individens personliga upplevelser. Det är viktigt att vi förstår den byggda miljöns
betydelse för individens välbefinnande och för hur människan upplever sig som en del av
samhället.”
Programförslaget innefattar fem huvudteman, nämligen klimatförändringen, jämlikheten, ekonomin,
arkitekturens värde samt utbildningen. Vid sidan av globala frågor behandlar man Finlands
särskilda omständigheter så som befolkningens åldrande, den regionala utvecklingen och
kulturarvet.
”Vi tackar arbetsgruppen för att de på ett förtjänstfullt sätt har påvisat hur man genom bra
planering, planläggning och byggande kan hitta lösningar för många samhälleliga utmaningar.
Genom att satsa på planläggning och byggande av hög kvalitet kan vi skapa byggda miljöer med
mindre koldioxidutsläpp som också främjar den biologiska mångfalden. För att effektivisera
klimatåtgärderna i fråga om den byggda miljön föreslås flera lovande åtgärder till exempel vad
gäller bedömningen av planläggningens utsläppseffekter och konceptet med kvarter för cirkulär
ekonomi,” sade minister Mikkonen.
När den byggda miljön planeras väl stöder den livskraften, den sociala jämlikheten och en
mångsidig livsstil både i växande städer och på landsbygden. Arbetsgruppen ger förslag om hur
invånarnas deltagande i planläggnings- och planeringsprocesser kan utvecklas. Programmet
innehåller också förslag om gemensamma utrymmen som främjar distansarbete och om
kvalitetskriterier för bostadsbyggande. Syftet är att medvetenheten om den byggda miljöns effekter
på hälsan och välbefinnandet ska öka och att detta samband ska beaktas i större utsträckning vid
social- och hälsopolitisk planering och planering av markanvändning och byggande.
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Arbetsgruppen föreslår att man ska börja bevilja ett pris för högklassig arkitektur och hållbart
byggande. Dessutom innehåller programförslaget åtgärder som kan främja exporten av finländsk
arkitektur och Finlands attraktionskraft som arkitekturresemål. Det nya arkitektur- och
designmuseet har en central roll när det gäller att stärka utställnings- och
evenemangsverksamheten inom arkitektur.
Hållbar planering och hållbart byggande borde vara en genomgående princip i utbildningen. Enligt
arbetsgruppen borde arkitektur- och designfostran ges en större roll genom att utveckla det
pedagogiska kunnandet hos undervisningspersonalen på de olika utbildningsnivåerna och styra
finansieringen av kompletterande utbildning inom undervisningsväsende och småbarnspedagogik
till projekt inom arkitektur- och designfostran.
Finlands första arkitekturpolitiska program kom ut år 1998, mer än 20 år sedan.
I maj 2019 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett
nytt arkitekturpolitiskt program för Finland (Apoli20). Programförslaget sänds nu på remiss. Sedan
färdigställs det slutliga programmet utifrån remissvaren.
Ytterligare information:
Riitta Kaivosoja, arbetsgruppens ordförande, tfn 0295 330 129, riitta.kaivosoja@minedu.fi
Petra Havu, kulturråd, tfn 0295 3 30185 , petra.havu@minedu.fi
Harri Hakaste, överarkitekt, tfn 358 295 250 074, harri.hakaste@ym.fi

Jubilarer
75 år
Hans-Erik Sundstedt 03.02 NÖB
Kurt Ådahl 08.02 SBH
Jan Sjöblad 20.02 SBH

60 år
Sune Grönroos 21.02 VNB

Ett stort grattis till er alla!

OBS! Du som har en jubileumsdag (50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 eller 100 år osv.), meddela kansliet
om du vill att den hålls hemlig eller har ett meddelande som anknyter till din bemärkelsedag. I annat
fall publiceras den med namn, datum och lokalförening.
Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 28 februari.
Ni som vill bidra till inbesparade postavgifter för föreningarna meddela er e-postadress till förbundssekreteraren. Kontaktuppgifter finns högst upp på Meddelandets första sida.

Med vänlig hälsning

________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare
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