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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 04/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SBIF nytt
Ni som har e-postadress registrerat i SBIF:s register har redan nåtts av nyheten att
undertecknad, det vill säga förbundssekreteraren, har efter snart nio år som anställd av SBIF
blivit erbjuden ett annat jobb som jag inte kunnat tacka nej till. Mycket vemodigt måste jag
alltså meddela att min anställning tar slut den 31.3.2022. Samtidigt läggs även
samarbetsavtalet med RKL åtminstone tillfälligt på is. Via Mikael Åhl (mikael.ahl@rkl.fi, 0400
343 264) fås service på svenska på RKL.
SBIF:s styrelse utreder som bäst olika alternativ för framtiden, och tills lösningen är hittad
kommer jag fortsättningsvis att sköta SBIF:s viktigaste ärenden som sidosyssla. Detta
kommer alltså att ske på kvällstid vid sidan av mitt nya arbete. Eventuella telefonsamtal bes
alltså att riktas till kvällstid från och med den 1 april. OBS! SBIF tar i bruk ett nytt
telefonnummer: 045 111 7808.
SBIF kan i dagsläget inte ensam erbjuda ett heltidsarbete som förbundssekreterare. SBIF:s
styrelse frågar därför om du, eller om du känner någon som, är intresserad av ett deltidsjobb
som SBIF:s förbundssekreterare? Tag gärna kontakt i sådana fall.
Bland annat med anledning av ovan nämnda ärende har styrelsen sammanträtt två gånger
i april. Förutom diskussion om SBIF:s framtida kanslipersonal har även trevligare ärenden
behandlats. För det första ber vi er alla boka in lördagen den 11 juni för SBIF:s vårmöte i
Jakobstad. Officiell kallelse och programmet skickas ut i maj månads medlemsbrev. För det
andra ber vi er boka in fredagen den 30 september, då SBIF ordnar Building Forum enligt
samma koncept som det var tänkt ifjol, enda tillägget är att vi i år samtidigt firar SBIF:s 70årsjubileum.
Vi vill också påminna om att medlemsavgifterna för SBH, VBF, NÖB och ÅBF hade sista
betalningsdag den 31 januari. Om du hör till någon av ovan nämnda föreningar och inte fått
en faktura ber vi er vänligen kontakta förbundssekreteraren.
Ungdomsutskottet har hållit en sammankomst i samband med det stora finlandssvenska
evenemanget för högskolestuderande, Pampas nationaldag.
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Ett glatt gäng studerande hade en ”kaffe- och spelträff” på Vasa Byggcentrum.
SBH
Hänt i föreningen
Föreningens månadsmöte ordnades på restaurang tekniska. Vi var 8 deltagare på mötet
Kryss i kalendern
Nästa månadsmöte ordnas den 21.4 på restaurang tekniska, mötet är ordinarie vårmöte. På mötet väljs
deltagarna till Sbif:s vårmöte.

VBF
Hänt i föreningen
Mars månadsmöte hölls 24.3 kl.18:00 på Ingenjörsbyrå Kronqvist samt via Teams. Mötesdeltagarna deltog flitigt
i diskussionerna och var intresserade. Mötet vidtog och före mötet bjöds deltagarna på kaffe med tilltugg.

Kryss i kalendern
VBF:s Aprilmöte som är föreningens VÅRMÖTE hålles den 28.4 kl.18.00 vid Restaurang HEJM, kabinettet.
Tänk på Er egen situation och hälsa samt andras i första hand, vid olika symptom som kan härhöras till Covid19 kom med via Teams!
För de mötesdeltagare som vill delta i mötet på distans sänder ett mejl till: kenneth.julin@wartsila.com så får ni
Teamslänken i retur.
En påminnelse ännu till alla medlemmar, kom ihåg att ännu finns lediga veckor för vår stuga. Kontakta Leif
Lundström för mer information.
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NÖB
Hänt i föreningen
Den 17 mars besökte 15 st medlemmar den nybyggda skoldelen Oxhamns W (skolan skall få ett nytt namn så
småningom) i Jakobstad. Rune Nynäs och Magnus Storbacka från Byggnads Ab Nynäs presenterade skolbygget
där deras byggföretag var totalentreprenör för projektet. Laaja Arkkitehdit Oy har varit huvudplanerare för
skolbyggnaden som innehåller undervisningsutrymmen för bl.a matematik, fysik och kemi, bildkonst samt textil-,
metall- och träslöjd. Byggnaden är byggd i betong. Speciellt med bygget har varit de många runda formerna,
takmaterialet av Rheinzink plåt samt att byggplatsen har varit en P1-renhetsklass byggnad i full skala, vilket både
Rune och Magnus kunde berätta att ställde stora krav på byggets olika skeden. Skolan stod klar att kunna tas i
bruk för vårterminen 2022. Efter en mycket intressant rundvandring i skolan bjöd Byggnads Ab Nynäs på sallad
och salt paj på Hotel Epoque, vilket var mycket uppskattat av medlemmarna.

Byggnads Ab Nynäs VD Rune Nynäs berättar om skolprojektet i skolans aula.
Kryss i kalendern
Torsdag 21 april kl. 19 samlas vi till månadsmöte i byggkonsultföretaget Otakon Pohjanmaa Oy:s förstorade och
nyrenoverade utrymmen på Storgatan 2 i Karleby (nära järnvägsstationen). Vi får höra om företagets verksamhet
där bl.a. föreningsmedlemmarna Daniel Wikström och Kenneth Nygård arbetar. Kaffeservering. Styrelsen samlas
kl. 18. Välkomna!

ÅBF
Kryss i kalendern
ÅBF håller vårmöte tisdag 19.4 klockan 19.00 hos Kjells kitchen.
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VNB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 17 mars höll VNB sitt Vårmöte i TN-Bryggans nya hall på Kärrbygatan 4 i Horsbäck. Daniel
Nordström tog emot oss och förevisade de nya utrymmena och anläggningarna. Efter att ha studerat både de
inre o yttre hallutrymmena så samlades alla 9 medlemmar för ett vårmöte i deras nya fina konferensutrymme.
Där blev även bjudna på kaffe med tilltugg. De närvarande tackar.
Kryss i kalendern
Torsdagen den 7.4 håller VNB sitt aprilmöte i form av en exkursion till Fiskars. Vi träffas kl 18.00 på ”Lokalen” på
Fiskarsvägen 12 (bredvid Värdshuset). Här tar Jerker Fagerholm emot oss. Först kommer vi att besöka den
gamla Kopparsmedjan som nu är helt omlagad. Arbetena här är i slutskedet. Därifrån går vi och tar en titt på en
broreparation som Rakennus ja Louhintaliike T.Ajalin håller på att arbeta med. Sedan sku Jerker försöka ordna
ett besök Fiskars ölbryggeri som nu har ny ägare och mycket som förnyats. Traktering utlovad.
Nordbygg
Det finns ännu platser kvar till Nordbyggmässan den 28 – 30 4. Läs mera om resan i februari meddelande. Vi
kan ta emot anmälningar ända till den 10.4. Leo Gustafsson tar emot anmälningar och svarar på frågor om
mässan på 0400 875215 eller leo@pp.inet.fi

ÖNB
Hänt i föreningen
ÖNB:s mars månads möte samlade 5 deltagare. Diskussion om aktuella ärenden samt kommande evenemang.
Kryss i kalendern
Inget möte i april. Fredagen den 13 maj åker vi på exkursion till Fredriksham. Besök till Fintoils tallolje-raffinaderi
bygge och något övrigt objekt i Fredrikshamn eller Kotka. Samling vid Fredsgatans turisthållplats kl. 10.00.
Återkomst till Borgå nångång på sena kvällen. Bindande anmälningar till Anders senast den 30.4 tel 0407969383
eller anders.tallberg@reim.fi.

Jubilarer
75 år
Kurt Johansson 26.04 ÅBF

Ett stort grattis!

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 30 april.
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
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________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare

