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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NYÅRSHÄLSNING
Bästa medlemmar
Jag vill börja med att tacka er för förtroendet samt för föregående år, 2018 var ett mycket intressant
år för mig som mitt första år som SBIFs ordförande. Jag fick vara med och se hur förbundet fungerar
från en annan synvinkel, lärde mig mycket men kommer fortfarande att ha mycket att lära mig detta
år. Trots att året gick förvånansvärt fort, hann vi inom styrelsen bland annat jobba fram ett nytt förslag
till förbundsstadgar, som senare godkändes av höstmötet och nyligen också av Patent och
registerstyrelsen.
I maj hölls den årliga vårkongressen, denna gång i Vasa med VBF som värd som också firade sitt
90 årsjubileum i Villa Sandvik under vårkongresshelgen. Under helgen fick vi vara med om
intressanta exkursioner och träffa mycket innovativa personer.
I september fick SBIF och RKL stå som värdar för Nordiskt byggsymposium som ordnades I
Helsingfors. Även detta var någonting nytt för mig och jag fick lära känna byggare från övriga
nordiska länder. Vi gjorde bland annat en exkursion till Olympiastadion och en mycket intressant
guidad bussrundtur i Helsingfors.
Årets sista stora händelse var höstmötet som ordnades i Åbo 17. – 18.11.2018, samtidigt som RKL
hade sitt förbundsmöte. Turun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:s 120 års jubileumsfest
firades på lördagen i gott sällskap.
År 2019 kommer att vara ett intressant år för förbundet. Vårkongressen ordnas av VNB i Hangö
17.5 – 19.5 och för första gången så ordnar förbundet också RKL:s kesäpäivät och de kommer att
ordnas i Ekenäs 14.6 – 16.6.2019.
Året kommer också att bli ett intressant år för mig personligen, jag har sagt upp mig från mitt
nuvarande jobb och kommer att fortsätta med eget företag. Detta är någonting jag har funderat på
länge och nu tyckte jag att det var tid för att ta steget framåt. Jag kommer att arbeta som projektchef
och andra konsultuppdrag inom bygg- och fastighetsbranschen.
Jag önskar er alla ett gott och framgångsrikt nytt år
Tomson Holmlund
SBIF:s styrelseordförande
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SBH
Hänt i föreningen
Gott nytt år 2019!
SBH medlemmarna samt inbjudna gäster firade tillsamman på den årliga julfesten. Tack till alla som deltog. Under kvällen
åt vi gott. Underhållningen hölls form av lotterier, vi tackar alla som bidrog med lotterivinster som det fanns gott om.
Kryss i kalendern
Årets första möte hålls den 17.1.2019 klockan 19 på Tekniska salarna, Eriksgatan 2.
Skidresan till Tahko 14-17.3.2019
Det finns ännu möjlighet att anmäla sig med på resan. Resan är till självkostnadspris, ca 200€ för övernattning inkluderat
frukost och mat på stugorna. Transport till Tahko samt liftkort och utrustningshyra står var och en för. Anmälningar till
emilia.eklund@realia.fi, anmälningen är bindande.
Vårresa till Pärnu 30.5-2.6.2019
SBH arrangerar en tre nätters vårresa till Pärnu spat Tervise Paradiis. Anmälningar till jesse.lehtinen@realia.fi,
anmälningen är bindande. Resans pris är
279 €/person/ 2 pers. standardrum
355,50 €/person/ 1 pers. standardrum
294 €/person/ 2 pers. superior rum
385,50 €/person/ 1 pers superior rum
I priset ingår:
-

laivamatkat Helsinki Tallinna Helsinki kansipaikoin
o Meno HelsinkiTallinna, Tallink Megastar
§ Lähtö 10.30 Helsinki, Länsisatama
§ Saapuminen 12.30 Tallinna, Reisisadama Dterminaali
o Paluu TallinnaHelsinki, Tallink Megastar
§ Lähtö 13.30 Tallinna, Reisisadama Dterminaali
§ Saapuminen 15.30 Helsinki, Länsisatama

-

bussikuljetukset Tallinna Pärnu Tallinna muiden matkustajien mukana
puolihoitoruokailut alkaen menopäivän illallisesta päättyen
lähtöpäivän aamiaiseen, muina päivinä aamiainen ja illallinen
2 hoitoa perilläolo päivinä
aamuvoimistelu (ma - pe)
kuntosalin käyttö päivittäin klo 6.30-15.00
sauna ja uinti klo 6.30-15.00 ja vesipuiston käyttö aukioloaikoina 3tuntia kerrallaan

Det är Ikaalisten Matkatoimisto som står för arrangemanget.

VBF
Kryss i kalendern

VBF:s månadsmöte i januari kommer att hållas 24.1.2019 kl.18.00 i Powergate 2, Puotikuja 2, Runsor.
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VNB
Kryss i kalendern
Det blev lite ändring i vårt planerade januariprogram. Vi hade bokat in, att vi den 17.1 skulle besöka Raseborgs Betongs nya
utrymmen på Tegelbacken. De ringde därifrån förra fredagen, att de är lite efter i programmet och om vi istället kunde besöka
dem i februari.
Nu kommer vi istället att samlas den 17 januari kl 17.00 på Motell Marine i Ekenäs. (OBS Tiden!). Baktanken är, att vi istället
skulle få besöka K.Jousmaas nya krogbygge ”Fyren” i hamnen. Vi har dock inte här under nyårshelgen fått kontakt med nån
därifrån, men vi håller tummarna upp, att det lyckas.
Annars får vi hitta på något annat. Varm smörgås är i alla fall reserverad på Marine.
VNB har fått ihopsamlat 16 deltagare till ÅBF:s årsfest i Pargas den 5.1.

NÖB
Hänt i föreningen
Inget månadsmöte hölls i december.
Kryss i kalendern
Alla medlemmar tillönskas en god fortsättning på nya året!
Inget månadsmöte hålls i januari.

ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF höll sin gemensamma årsfest med VNB lördagen 5.1.2019 i Manegen i Pargas. Programmet bestod av en trerätters
middag med tillhörande dryck. Kvällen fortsatte dans till musik spelad av trubaduren Mats Prost, samt lotteri och
myntkastning. Kvällen var mycket lyckad och stämningen var på topp. ÅBF tackar VNB för gott sällskap, festarrangörerna,
alla som bidragit med lotterivinster eller andra medel och framför allt Tom Hildén från Matglad för den mycket goda maten.
ÅBF önskar alla medlemmar en god fortsättning på det nya året.
Kryss i kalendern
Årets första månadsmöte hålls tisdag 15.1.2019 klockan 19.00 i Praktia.

ÖNB
Hänt i föreningen
ÖNB var inbjuden till Helsingfors på julfest. 5 medlemmar deltog i julfesten. Vi tackar för en trevlig fest samt god mat.
Kryss i kalendern
Januari månads möte hålles på Grand torsdagen den 17.1 klockan 18.00.
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SBIF nytt
Gott nytt år även från kansliet. Jag vill till en början påminna
alla som är medlemmar i SBH, NÖB och ÅBF att förbundet
skickat ut en faktura för medlemsavgiften 2019 i
månadsskiftet november-december 2018 och förfallodagen är
den sista januari 2019. Om ni av någon anledning inte fått en
faktura ber jag er vänligen att kontakta undertecknad. Den har
skickats per e-post till den som uppgett sin adress och som
brev till övriga.
Inkommande fredag firas utgivning av Byggnadskalendern
2019 som i år för första gången är tvåspråkig och ges ut i
samarbete med RKL. Föreningarna kommer som tidigare att
dela ut kalendern på sina månadsmöten, men har du inte
möjlighet att delta kan du som tidigare även avgiftsfritt beställa
den från kansliet.
Sist men inte minst vill jag, liksom ordförande tidigare,
poängtera att förbundets nya stadgar nu är godkända av PRH
och finns att läsa på förbundets hemsida.

Jubilarer
75 år
Lars Lindholm 06.01 VNB
Johan Sonntag 09.01 VNB

70 år
Sven Holmberg 10.01 VNB
Ove Åbacka 10.01 NÖB
Bjarne Hofman 12.01 VBF

Ett stort grattis till er alla!

Ny medlem
Jan Nyvall VBF

Välkommen med i verksamheten!

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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