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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NYÅRSHÄLSNING
Hej alla byggare!
År 2019 har varit väldigt händelserikt för mig personligen och för förbundet.
Förbundskongressen höll vi i, ett vad jag kan minnas, soligt Hangö. VNB hade ordnat fint
program och trots att jag har bott i Ekenäs sedan 2004 var det första gången jag besökte
Frontmuséet, vilket visade sig vara mycket intressant. Kvällsfesten hölls i en mycket svettig
och varm atmosfär, tack för det. På vårmötet fattades bland annat beslut om att sälja ”thai”
lokalen enligt den offerten vi hade fått.
Veckan efter kongressen i Hangö åkte undertecknad, tillsammans med Jocke, till Uppsala
där SBR höll sitt årsmöte. Dagen innan vi kom till Sverige så hade vi just vunnit svenskarna
i VM kvartsfinalen i ishockey, så diskussionen kom automatiskt igång.
I juni stod SBIF värd för RKL:s Kesäpäivät. Vädret var fint och vi kunde bland annat bjuda
RKL:s styrelse på en liten båtfärd i Ekenäs skärgård och ett i övrigt trevligt veckoslut med
byggarbröder från hela Finland. Det bör också poängteras att våra medlemsföreningar var
dominerande i kulstötningen där vi tog trippelvinst. Länk till Kesäpäivät-film
I september deltog vi igen i Nordiskt byggsymposium som i år gick av stapeln i Köpenhamn
i Danmark. Där berättades bland annat om stadsutvecklingen, hur man kan ändra gamla
fabriksområden till bostadsområden med hjälp av så mycket återvunnet byggmaterial som
möjligt. Symposiet avslutades med en fin middag på Tivoli, där vissa av oss också prövade
en del av attraktionerna.
SBIF:s höstmöte hölls dagen innan RKL:s årsmöte i Lahtis. På mötet blev jag omvald till
ordförande och tackar därmed för ert förtroende!
Vi kommer att ha mycket att arbeta med innan RKL:s årsmöte 2020 i Jyväskylä, bland annat
för att kunna säkerställa de svenskspråkiga föreningarnas position inom RKL. Denna
diskussion fortsätter på vårmötet. Vi arbetar också för att få mera samarbetspartners och
mera alternativ för våra medlemmar. Möt upp på vårmötet i Jakobstad, så får ni höra mera.
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Vad har det då hänt i mitt liv? Jag sade upp mig från Realia och blev företagare, vilket kan
konstateras ha börjat bra då vi redan är tre anställda och jobb finns. Den 19.12.2019 fick vi
dessutom en frisk pojke som tillökning till familjen, han blir vårt tredje barn.
mvh
Tomson Holmlund, förbundsordförande

VNB
Kryss i kalendern
Torsdagen den 16.01 kl 18.00 håller VNB sitt januarimöte på restaurant GH Fyren i Ekenäs. Kvällens föredragshållare är
Erik Åberg och Mervi Palanen från M&E Management Oy. De kommer att presentera Invisense fuktsensorer och dess nya
lösningar gällande fuktkontroll för byggnader. Traktering utlovad.
VNB/ÅBF har 18 deltagare till Jul-Årsfesten på Viking Grace den 5-6 januari.
INBJUDAN TILL VNB:s RESA TILL NORDBYGGMÄSSAN 23-25.04. 2020
VNB ordnar en exkursion till NORDBYGG 2020-mässan i Stockholm den 23 -25.04.2020. Vi åker med buss som är med på
hela resan och med Silja Symphony
Här nedan får du en preliminär tidtabell och prislista.
I priset som efterföljer ingår: Kryssning i 2 pers. A-hytt med fönster, buffet-middag på ditresan, ala carte-middag på återresan,
samtliga transporter, bussen med även till mässan. I priset ingår även samtliga matdrycker inkl. snapsar och cognac.
Frukosten ingår inte i grundpriset. Detta därav att många aldrig hinner till frukosten, och då är det ju onödigt att vi betalar för
den.
Priset för hela paketet är för icke medlemmar 360 euro/pers i 2 pers A-hytt. För VNB:are är priset 250 euro/pers. i 2 pers Ahytt. För övriga byggmästareföreningars medlemmar är priset 310 i 2 pers A-hytt. För studerande i Novias bygglinjes 3 och
4 årskurs är priset 80 euro i 3-pers Promenade hytt. (Max 12 studerande) Tilläggspris för singelhytt är 100 euro. Tilläggspris
för frukosten är 13,00/frukost.
TORSDAG 23.04

Start från Hangö busstation
Ombordstigning
Grande Buffet
M/s Silja Symphony avgår

kl 12.00
kl 15.00
kl 16.45
kl 17.00

FREDAG 24.04

Ankomst till Stockholm
Start till Älvsjö mässan
Start från mässan
M/s Silja Symphony avgår
Gemensam ala carte-middag

kl 09.45
kl 10.00
kl 15.15
kl 16.45

LÖRDAG 25.04

Ankomst till H:fors

kl 10.30

Samtliga tider är lokala
Samling vid bussen utanför terminalen. Retur till startorterna
Anmälan till Leo Gustafsson 0400 875215 eller E-post till leo@pp.inet.fi senast den 06.03.2020.
Vid anmälan: Ange namn, födelsetid, behov av specialdieter, fisk, broiler eller kött vid á la-carte middagen,
påstigningsplats på bussen, frukost, Club One kortnummer om ni är medlem.
Byggmästare eller ingenjör som inte hör till föreningen, men som önskar bli medlem i VNB, deltar enligt VNBmedlemmarnas prislista.
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SBH
Hänt i föreningen
Gott nytt år till alla våra medlemmar!
SBH:s styrelse vill tacka medlemmarna och gästerna som deltog i den traditionella julfesten, som tidigare år var det trevligt
att träffas och fira tillsammans.
Kryss i kalendern
SBH har sitt första månadsmöte 16.1.2020 klockan 19.00 på Tekniska salarna, Eriksgatan 2

VBF
Kryss i kalendern

VBF:s Januarimöte kommer att hållas torsdagen den 23.1..2020 kl.18.00 vid Vasa Byggcentrum.

NÖB
Kryss i kalendern
NÖB samlas till det nya decenniets första månadsmöte torsdag 23.1 kl.19:00 vid Jesika Ab på adressen Östra Jeppovägen
292 66850 Jeppo. Jesika Ab tillverkar betongelement för olika ändamål inom byggindustrin. VD Mats Lindborg förevisar
den nya industrihallen som färdigställdes i början av 2019 och berättar om företagets möjligheter att möta kundernas behov.
Servering! Styrelsen träffas kl. 18:00. Möt upp!

ÅBF
Kryss i kalendern
ÅBF håller sitt januarimöte i Kjells Kitchen lokaler tisdag 21.1 klockan 19.00. Kvällens föredragare är stockhusleverantören
Salvos.
ÅBF tackar VNB för gott samarbete under det gångna året och arrangemangen kring årsfesten.

ÖNB
Hänt i föreningen
ÖNB tackar Hesaborna för en trevlig julfest, 5 Borgåbor deltog i julfesten.
Vi tackar för god mat bestående av fisk- och kötträtter samt efterrätt med tillhörande drycker. SBH ordnade igen en rolig
tillställning med lotteri, sång och mat.
ÖNB hade tur med fru Fortuna och fina lotteripriset kom till ÖNB-medlemmarna.
ÖNB tackar stort för trevlig tillställning och många intressanta ”bygg” diskussioner.

Kryss i kalendern
Januari månads möte är den 16.1 klockan 18.00 på Bistro Gustaf.
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ePuu Roadshow Raseborg
PuuInfos roadshow besöker Yrkeshögskolan Novia (Raseborgsvägen 9, rum C198-199) den 19 mars kl. 08:00
- 12:00. Programmet är på finska och är gratis för alla deltagare. Morgonkaffe ingår. Anmälan görs på PuuInfos
sida https://www.puuinfo.fi/tapahtuma/epuu-roadshow-raasepori

8.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.30

Avaus, utbildningsansvarig lektor Mats Lindholm, Novia

8.40

Puun käytön mahdollisuudet julkisessa rakentamisessa ja ePuu-palvelun esittely, Mikko Viljakainen

9.10

Palomääräys- ja rakennetyökalujen käyttö ePuu-palvelussa, Tero Lahtela

10.10

Runkojärjestelmät / rakentamistavat (yritysten esitteleminä 4x20 min)
- rankarakenteet
- massiivipuulevyrakenteet
- tilaelementtirakentaminen
- hirsirakenteet

11.10

Paikallisen puurakennushankkeen esittely

12.00

Tilaisuuden päätös

Roadshown aineistot julkaistaan koko kiertueen jälkeen puuinfo.fi-palvelussa.

Jubilarer
75 år
Roy Torrkulla 01.01 VBF
Guy Karlsson 06.01 ÅBF
50 år
Kaj Karlsson 10.01 ÅBF

70 år
Claus Svenfors 22.01 NÖB

Ett stort grattis till er alla!

Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 31 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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