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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 01/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDFÖRANDES NYÅRSHÄLSNING
Hej, jag heter Kenneth Julin och vill tacka för att jag fått förtroendet
att fungera som ordförande för SBIF inkommande verksamhetsår!
För er som inte känner mig vill jag alldeles kort berätta vem jag är.
Jag blev medlem i Vasa Byggnadstekniska förening r.f redan år
2007, då jag studerade till byggnadsingenjör på Novia i Vasa.
Senare blev jag invald i VBF:s styrelse och har fungerat som
föreningens ordförande sedan 2017.
I studieväg har jag hunnit ta merkantilutbildning, snickarutbildning,
ingenjörsexamen, lärarbehörighet samt en ingenjör (högre YH) i
teknologibaserat ledarskapsutbildning.
Arbetsmässigt har jag bland annat fungerat som lärare på yrkesskolnivå, som byggnadsingenjör på Vasa sjukvårdsdistrikt och nu sedan 2018 som fastighetsingenjör på Wärtsilä
Finland Oy. På Wärtsilä har jag till största delen hållit på med projektet Wärtsiläs Smart
Technology Hub som byggs i Vasklot, Vasa. På min fritid finner man mej ofta på Vasa
Frivilliga Brandkårs depå, där jag fungerar som enhetschef sedan 2014, eller så tillbringar
jag tid på sommarstugan.
Jag vill fungera som en ordförande där medlemmarnas och föreningarnas tankar och
funderingar är av stor vikt. Med input från alla föreningsmedlemmar kan vi tillsammans
skapa mervärde inom vårt förbund, föreningar och för den enskilda medlemmen. Genom att
vi kan ordna våra månadsmöten och förbundsmöten och träffas fysiskt eller digitalt skapar
vi möjligheter att utveckla vår verksamhet och knyta nya kontakter.
Jag vill gärna höra Era tankar och funderingar om framtiden. Så det är bara att ta kontakt
via telefon eller e-post.
Ett gott och framgångsrikt nytt år!
önskar

Kenneth Julin
+358 405 453 874
kenra@hotmail.se
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KURS FÖR ANSVARIG ARBETSLEDARE I SEDVANLIGA
ARBETSLEDNINGSUPPGIFTER (2sp)
Kursen är avsedd för den som ämnar söka Fise-behörighet som ansvarig arbetsledare i
sedvanliga arbetsledningsuppgifter (småhusbyggen), eller för övriga intresserade. Om
man har för avsikt att söka Fise-behörighet bör man även avklara tentamen, samt se till att
övriga krav beträffande utbildning och arbetserfarenhet uppfylls innan man skickar in
ansökan till Fise. Klassrum och länk för distansdeltagande skickas till anmälda.
Arrangörer: Yrkeshögskolan Novia, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry och
Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f.
Plats:
Novia, Raseborg och Vasa samt med möjlighet att delta på distans.
Tid:
ti 1.2.-22, to 3.2.-22, ti 8.2.-22 och to 10.2.-22 kl. 16.00 – 20.00
Tentamen ordnas digitalt under vecka 7, tid max. 3 timmar.
Kursavgift: 30 € till Öppna YH vid Yrkeshögskolan. Är du inskriven som studerande vid
Yrkeshögskolan Novia debiteras ingen kursavgift.
Tentavgift: 30 € för Novias studerande, 50 € för RKL:s och SBIF:s medlemmar och 150 €
för övriga
Anmälan: https://www.lyyti.fi/reg/arbetsledare
Program
Vecka 5 Raseborg
Tisdagen 1.2.2022
kl. 16.00 – 16.15
kl. 16.15 – 17.00
kl 17.00 – 17.30
kl. 17.30 – 18.00
kl. 18.00 – 19.00
kl. 19.00 – 20.00

Kursens öppning, Mats Lindholm
Rollfördelningen på småhusbyggen, Mikael Åhl
Kompetenskraven samt registrering (FISE), Mikael Åhl
Kaffepaus
Avtal samt uppgiftsförteckningen som bilaga.
Fuktkontrollen på byggplatsen

Torsdagen 3.2.2022
kl. 16.00 – 20.00

Myndigheternas roll och åtgärder, Kenneth Koskinen

Vecka 6 Vasa
Tisdagen 8.2.2022
kl. 16.00 – 20.00
Torsdagen 10.2.2022
kl. 16.00 – 17.30
kl. 17.30 – 18.00
kl. 18.00 – 19.30
kl. 19.30 – 20.00

Juridik, ackordformer, konsumentskydd samt ansvarsfrågor för
småhusbyggen, Kimmo Koivisto.
Försäkringar på småhusbyggen. Bjarne Sundqvist, Pohjola.
Kaffepaus
Säkerheten på byggplatsen, Kenneth Julin
Information on tentamen samt avslutningsord, Mikael Åhl och Leif
Östman

2

SBH
Hänt i föreningen
SBH ordnade sin traditionella Julfest Restaurang Tekniska med 15 deltagare på plats. Det var trevligt att en gäst
från östra Nyland och Joakim från Sbif hittade med på festen. Maten och lotteriet med sina fina vinster var
utmärkta! Två RKL förtjänsttecken delades ut på festen då Alexandra och Emilia fick förtjänsttecken i brons.
Gratulationer till damerna och tack för arbetet hittills.

Kryss i kalendern
På grund av strängare restriktioner har styrelsen beslutit att inget januarimöte ordnas på plats.
Föreningen vill tacka vår ordförande Johan Sundman för sina år. Johan fortsätter som styrelseledamot i
fortsättningen.
Därtill vill vi tacka Monica Juslenius-Ermala för hennes arbete i föreningens styrelse. Monica har deltagit aktivt i
föreningens, förbundets och RKL:s verksamhet.

VBF
Kryss i kalendern
VBF:s Januarimöte hålles torsdagen den 27.1.2022 kl.18:00 vid Vasa Byggcentrum. Vi följer dock med
utvecklingen av Kovid-19 läget, så ett förbehåll finns. Tänk på Er egen situation och hälsa i första hand.
För de mötesdeltagare som vill delta i mötet på distans sänder ett mejl till: kenneth.julin@wartsila.com så får ni
Teamslänken i retur.

NÖB
Kryss i kalendern
Bästa Nöbbare, pga de rådande restriktionerna hålls inget månadsmöte i januari månad. Vi hoppas
fortsättningsvis att februari månadsmöte skall kunna hållas i Karleby med företaget Heliostorage Oy den 17
februari. Mera info kommer i nästa Meddelandet.

ÅBF
Kryss i kalendern
ÅBF önskar alla ett gott nytt år och på grund av det försämrade Corona-läget uteblir mötet i januari.
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VNB
Hänt i föreningen
Ingen verksamhet i december.
Kryss i kalendern
Torsdagen den 20 januari gör VNB ett besök till Lavendels tvätteri i Hangö. Tvätteriet finns i det s.k Helkama
fabriket på Hamngatan 2. Vi träffas kl 18 utanför byggnaden. Parkering och ingång från västra hamnens sida. Vd
Max Forsman kommer att ta emot oss och förevisa oss i tvätteriet. Han är även Vd för Costa Calida som är deras
städfirma. Värisilmä har en ny filial i samma byggnad och ett tillägg i kvällens program blir att Krista Saurio
kommer att förevisa oss deras utrymmen samt berätta om Värisilmäs verksamhet här.
Nordbyggmässan 28-30 april är reserverad för 40 pers med Frimans resor, men p.g.a coronaläget väntar vi ännu
till februari med bokningar. Priset kommer att röra sej runt 250 euro( för VNB medlemmar) . Där ingår resa i 2
pers. B-hytt på Viking Lines Ms Gabriella(fanns ej A-hytter mera i mitten på november), 3 rätters a la carte på
utresan o buffetmiddag på hemresan, samtliga matdrycker, 2 x sjöfrukost, Frimans buss med på hela resan. Den
som känner för det kan ju göra förhandsbokning på 0400 875215(Leo) eller leo@pp.inet.fi

ÖNB
Kryss i kalendern
ÖNB har inget möte i januari.

Jubilarer
75 år
Börje Råholm 10.01 VBF

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 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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