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SBIF nytt
Fredagen den 19 november arrangerade SBIF:s ungdomsutskott ett evenemang i Vasa där totalt ett
fyrtiotal ungdomar träffades. SBIF stod för buss och övernattning för dem som kom från Raseborg.
Förutom SBIF:s studerandemedlemmar var även DIFF:s studerande inbjudna. Inledningsvis
träffades alla på Vasa Byggcentrum, som även bjöd på en kopp kaffe.
VBF:s styrelsemedlem, och
snart även SBIF:s, Suad Bjelic
höll ett intressant föredrag om
vindkraftparksplanering ur Prokon Wind Energy Finlands synvinkel.
På kvällen ordnades det en sitz
på Kulturhuset Fanny. Vi tackar alla glada deltagare och
välkomnar de nya medlemmarna i ungdomsutskottet.

På RKL:s förbundsmöte i Tammerfors den 21 november valdes Jukka Lintunen från Jyväskyläföreningen till förbundsordförande för de kommande tre åren. Avgående ordförande Ari Autio
avtackades bland annat med hedersmedlemskap i RKL och Peter Broman överräckte SBIF:s Lilla
förtjänsttecken i samband med Autios sista styrelsemöte.
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ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF höll månadsmöte 16.11 i Kjells kitchens lokaler. I mötet deltog 3 medlemmar. Under mötet diskuterades nya
lagförslaget till markanvändnings och bygglagen.
Kryss i kalendern
ÅBF tar paus i verksamheten under resterande delen av året och önskar alla medlemmar en god jul och ett gott
nytt år! Den traditionella årsfesten uteblir detta år på grund av det försämrade coronaläget. Verksamheten
fortsätter i januari med månadsmöte 18.1.2022. Närmare info i nästa medlemsbrev.

SBH
Hänt i föreningen
SBH ordnade sitt möte i november på Restaurang Tekniska.
Efter mötet presenterade Mikael Åhl aktuella händelser i RKL. En
diskussion om utlåtande av förslaget av plan- och bygglagen som
avses ersätta nuförtida markanvändnings- och bygglagen kunde ha
fortsatt hela kvällen. Efter Mikael höll Timo Wilenius en presentation
om fanor samt fanborg. De som var på plats fick omfattande
information om hur fanor kan användas i olika tillställningar. Det är
fint att se att traditionen kan föras vidare! Mikael kunde använda
informationen i Tammerfors veckan efter mötet då fanorna var i rätt
ordning på RKLs förbundsmöte.
Vi tackar Mikael och Timo för de intressanta presentationerna
.
Kryss i kalendern

JULFEST
16.12.2021 klo 18.00 ordnas traditionell julfest på Restaurang Tekniska. SBH välkomnar ÖNB till festen!
OBS! P.g.a. att festen ordnas på en restaurang skall alla som deltar ha coronapass, passet granskas av alla vid
ankomst!
Samla alltså ihop lotterivinster!
De SBH medlemmar som bor österut och behöver skjuts kan kontakta Johan Sundman (johan@tomcon.fi).
Gemensam skjuts med ÖNB ordnas
Vi vill påminna att de medlemmar som får meddelandet ännu via post kan anmäla sin e-postadress till Joakim
på kansliet. Vi sparar pengar och naturen genom att skicka meddelandet elektroniskt!

VBF
Hänt i föreningen
November månadsmöte som hölls på Vasa Byggcentrum hölls torsdagen den 25.11 kl.18:00. Mötet öppnades
och ordförande hade en serie bilder där mötesdeltagarna fick fundera på om allt stod rätt till ur ett
arbetarskyddsperspektiv sedan avnjöt mötesdeltagarna kaffe och tilltugg.
Fjällstugekommittén meddelar att ännu finns det lediga veckor vid stugan, tag kontakt med Leif Lundström, 050
036 5568.
Styrelsen och ordförande vill tacka alla föreningsmedlemmar för det gångna året samt önska alla en riktigt God
Jul och ett Gott Nytt År!
Kryss i kalendern
Nästa möte hålls i januari den 27:e, plats och tid meddelas i januarimeddelandet
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NÖB
Hänt i föreningen
Torsdag 18 november samlades 12 st Nöbbare till månadsmöte vid maskinuthyrningsföretaget V-Lift Ab i
Sandsund i Pedersöre. Företagets VD Mikael Vikström presenterade företaget. Företaget grundades för ca 15
år sedan som en del av Vikströms Plåtslageri Ab och verkade ända fram till år 2017 i moderföretagets utrymmen.
Eftersom företaget växte ur sina dåvarande utrymmen flyttade man för 4 år sedan till den plats där man idag
verkar. Man har byggt ändamålsenliga utrymmen för sin verksamhet med bl.a. kontor och uthyrningshall för
maskinmottagning och service. Man tillhandahåller även ett visst sortiment med tillbehör för försäljning och har
bl.a. ett helt rum fyllt med Bosch maskiner som man är återförsäljare för. På gården hittas även två hallar för
skrymmande maskiner, som liftar, ställningar och kärror m.m. Företaget har även nischat sig inom
baracklösningar för t.ex. skolor som renoveras och behöver tillfälliga utrymmen och man har idag ca. 5000 m2
barackgolvyta som man hyr ut. På gården vid V-lift Ab finns även en barackbyggnad där företagets butik för
försäljning av arbetskläder finns. Man tillhandahåller också en webbshop därifrån man levererar arbetskläder
runt om i Finland. Förutom traditionell maskinuthyrning så har man även blivit starka på att bygga väderskydd till
olika byggplatser. Företaget har idag 7 anställda. NÖB tackar för en intressant kväll och de goda bullarna till
kvällskaffet.

VD Mikael Vikström till höger i bild, presenterar maskinhallen för ivriga Nöbbare.
Kryss i kalendern
Inget månadsmöte hålls i december. Nästa månadsmöte blir troligen den 20 januari 2022. Mera info i nästa
Meddelandet. Alla medlemmar i NÖB tillönskas en riktigt God Jul och ett Gott nytt År!

ÖNB
Kryss i kalendern
Samling vid Fredsgatans turist hållplats den 16.12 klockan 17.00 för avfärd till Helsigforsföreningens julfest.
Restaurang Tekniska salarna fodrar Corona pass av alla som deltar. Anmälningar till Anders senast den 7.12 kl
16.00. Tel 0407696383 eller e post anders.tallberg@reim.fi
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VNB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 18.11 höll VNB sitt novembermöte i form av en exkursion till kulturhuset Fokus nybygge i Karis.
VN-Byggservice är huvudentreprenör för projektet och ”LU:s” vd John Lindqvist visade oss runt på bygget. Det
skulle bli golvgjutning följande dag så vi hade en hel del armeringsnät att gå över, men ingen snubblade i dem.
Det är en stor byggnad med stora delar i 2 våningar. Takytan är ca 1600 m2. Efter detta höll alla 12 närvarande
medlemmar ett månadsmöte. Ordförande informerade bl.a. att styrelsen intagit Dennis Nyman som ny medlem i
föreningen. Till sist bjöd Lindqvist på läckra semlor med tillhörande drycker samt dessutom överraskade han oss
med Sotku munkar o kaffe. De närvarande tackar.
Kryss i kalendern
Inget möte i december.
Alla SBIF:s medlemmar samt Jocke tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År.

Jubilarer i december 2021
75 år
Birger Broberg 11.12 ÖNB
Karl-Johan Blomqvist 17.12 ÖNB
Börje Wigren 19.12 VNB

Ett stort grattis till er alla!

Ny medlem
Dennis Nyman

VNB

Välkommen med i verksamheten!

OBS! Du som har en jubileumsdag (50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 eller 100 år osv.) på kommande,
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 3 januari.
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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