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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 05/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KALLELSE TILL VÅRMÖTE 11.6.2022 I JAKOBSTAD
Förbundets vårmöte och -kongress hålls i år den 10-12 juni Jakobstad. Samtidigt firas
NÖB:s 70-årsjubileum. Möteshandlingarna delas ut på plats men kan beställas i förväg av
förbundssekreteraren om så önskas.
Förbundsmöte: Musikcafé After Eight, Storgatan 6, 68600 Jakobstad.
Festplats för NÖB:s 70-årsjubileum: Restaurang Pavis, Pavisvägen 2, 68600 Jakobstad
Övernattning: Stadshotellet, Kanalesplanaden 13 (gågata).
Eftersom du inte får köra på gågatan så brukar detta leda till att GPS:n räknar om din rutt
om och om igen. Använd istället adressen Runebergsgatan 11.
Priser:
Övernattning bokas direkt via hotellet (06 788 8111 eller reception@stadshotellet.fi) senast
18.5.
1 natt i dubbelrum 124 €
2 nätter i dubbelrum 248 €
1 natt i singelrum 109 €
2 nätter i singelrum 218 €
Deltagaravgift till NÖB:
Hela programmet: 100 € (kvällsfestens måltidsdrycker ingår inte)
Kvällsfesten: 80 € (kvällsfestens måltidsdrycker ingår inte)
Anmälan till Thomas Lund thlund@multi.fi eller 0400 363 048 senast den 18 maj. Betalning
till kontonummer FI94 2015 1800 0360 60.
PROGRAM
Fredag 10.6.2022
16:00-17:30 Inkvartering vid Stadshotellet för långväga resenärer.
17:45
Buss från Stadshotellet till Gamla Hamn för besök till Mässkär lotsstation.
18:00-19:00 Start från hamnen med båt till Mässkär.
Möte för SBIF:s styrelse hålls på båten i samband med resan ut till Mässkär,
alternativ på lotsstationen kl. 20.15.
19:15-20:15 Mat och fri samvaro. Gästerna får bekanta sig med ön på egen hand.
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20:15-21:45 Guidning och information om Mässkär. Alternativt program är bastubad.
22:00
Hemtransport med båt till Gamla Hamn.
23:00
Busstransport - Gamla Hamn till hotellet

Lördag 11.6.2022
7:00- 9:00 Frukost vid Stadshotellet
9:30-11:30 Samling vid torget framför rådhuset för en guidad busstur i Jakobstad. Vi
besöker bl.a. Pedersöre kyrka och håller en kaffepaus vid Villa Sveden.
11:30-12:30 Fritid. Deltagarna går på egen hand till musikcafé After Eight r.f. Storgatan 6
68600 Jakobstad.
12:30-13:30 Lunch vid After Eight. Sång och musik av Elin Kackur.
13:30
NÖB:s hälsning, ordförande Thomas Lund.
13:30-14:30 Pensionerade stadsmuseichefen Guy Björklund berättar för oss kring temat
”Från timmerman till byggmästare”.
14:30-14:45 Fullmaktsgranskning före SBIF:s vårmöte.
14:45-16:00 SBIF:s vårmöte.
14:45-16:00 Parallellt program med besök till Jakobstads Tobaksmuseum med Guy
Björklund som guide.
16:00-16:30 Kaffeservering
16:30
Alla tar sig själv från After Eight r.f.
16:30-18:30 Fritid
18:30
Buss från stadshotellet till Restaurang Pavis.
19:00
SBIF:s hälsningstal av förbundsordförande Kenneth Julin.
Cocktail, samt utdelning av förtjänsttecken.
Information och övriga ärenden, Pavis presenterar maten och dricka.
Arkitekt Roger Wingren håller festtal om byggandet de senaste 70 åren.
19:45
Festmiddag vid Restaurang Pavis.
Söndag 12.6.2022
8:00-10:00 Frukost, Stadshotellets gäster.
Hemfärd enligt egen tidtabell.
Vårmötets föredragningslista 11.6.2022
1. Mötets öppning
2. Väljs ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet
3. Väljs två protokolljusterare och två rösträknare
4. Konstateras att mötet är lagligt sammankallat och fastställes röstlängd
5. Uppläses styrelsens berättelse över SBIF:s verksamhet under senaste
verksamhetsperiod, verksamhetsgranskningsberättelse samt tillåtes diskussion om dem.
6. Fastställes bokslutet.
7. Beslutes om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Behandlas eventuella inlämnade motioner
9. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
- Ansökningar om Stora Förtjänsttecknet
- Ansökan om Årets Byggmästare 2022
10. Mötets avslutning
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SBIF nytt
Förutom SBH, VBF, NÖB och ÅBF så borde nu även alla VNB:s medlemmar ha fått sina
fakturor för medlemsavgiften. Om du alltså hör till någon av ovan nämnda föreningar och
inte fått en faktura ber vi er vänligen kontakta förbundssekreteraren.
Styrelsen har sammanträtt två gånger under april månad och bland annat behandlat det
kommande 70-årsjubileet och Building Forum fredagen den 30 september. Reservera
datumet redan nu i kalendern. Programmet och anmälningslänk publiceras på
www.byggarna.fi innan juli.
Det av SBIF:s ägda kansli-/kontorsutrymmet i Malm är från och med den 1 maj utan
hyresgäst. Är du eller känner du någon som är i behov att ett utrymme 37,5 m2 nära Malms
torg och tåghållplats får du gärna kontakta förbundssekreteraren.
SBH
Hänt i föreningen
Föreningens vårmöte ordnades på restaurang tekniska den 21.4.2022. Vi var 10 deltagare på mötet. Delegater
till SBIF vårmöte valdes.
Kryss i kalendern
Nästa månadsmötet ordnas i september.
Mestari-Laulajat Vårkonsert
Mestari-laulajat har buudit in SBH medlemmar till deras vårkonsert på söndagen 15 Maj 2022 klo 15 i Finlands
Riddarhus (Riddargatan 1). SBH medlemmar avec är inbjudna till konserten. Gratis entré!
Anmälningar senast 9.5. e-post: mikael.ahl@rkl.fi
Sommarresa 15.7.-17.7
SBH ordnar en sommarresa till bostadsmässan i Nådendal. Efter besöket av mässan tar vi en kryssning via
Stockholm tillbaka till Helsingfors. SBH medlemmar avec är inbjudna på resan. Resan inkluderar transport,
mässbiljetter, kryssning, buffet middagar och morgonmål på kryssningen. Resan är gratis för SBH medlemmar.
För avec är resan 96€ i delad hytt med medlem. Anmälan och frågor om resan tas emot via e-post till Jesse
Lehtinen (jesse@tomcon.fi)

VBF
Hänt i föreningen
April månadsmöte som också var föreningens vårmötenhölls 28.4 kl.18:00 på HEJM samt via
Teams. Mötesdeltagarna fick ta del av KONE's företagsinformation och deltagandet var flitigt i diskussionerna.
Vårmötet vidtog och under mötet bjöds deltagarna på mat med sedvanliga tillbehör.

Kryss i kalendern
En påminnelse ännu till alla medlemmar, kom ihåg att ännu finns lediga sommar/höstveckor för vår stuga i
Lappland. Kontakta Leif Lundström, 050 036 5568 för mer information.
Styrelsen önskar alla en riktigt skön sommar!

3

VNB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 7.4 höll VNB sitt aprilmöte i form av en exkursion till Fiskars. Jerker Fagerholm tog emot oss och
förde oss först till gamla Fiskarsin panimos bryggeri i gamla knivfabriken. Det är numera i Heinon Tukkus ägo
och fungerar under namnet Brukett. Här fick vi information om bryggeriverksamheten samt fick se all modern
utrustning som behövs. Efter detta tog vi oss till Kopparsmedjan som är helt ombygd invändigt. Byggnadsfirma
Heinämaa är huvudentreprenör för projektet.
Efter detta tog vi en titt på ett brobygge som sköts av Rakennus ja louhintaliike T.Ajalin. Man höll på med
betongfundamentena på vilka det ska komma ett brolock i 2 delar.
Till sist blev det dags för möte på Lokalen. Tapsa Ajalin hade ordnat smörgåskaka åt oss och Pia Palmqvist stod
för kaffebespisningen. Mötet hade samlat 18 gäster + Jerker o Pia som oxå är medlemmar så vi var sammanlagt
20 byggare på plats. De närvarande tackar Jerker för ett välordnat program.
Den 28-30.4 var VNB till Stockholm på Nordbyggmässa. Vi var 28 föranmälda, men på resedagen hade 2
insjuknat i corona och 1 fick annat förhinder så vi var sammanlagt 25 byggintresserade till mässan. 4 studerande
deltog. Allt fungerade bra och alla höll tidtabellerna.

Kryss i kalendern
Inget möte i maj.
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NÖB
Hänt i föreningen
Torsdag 21 november samlades 11 st Nöbbare till månadsmöte vid Otakon Pohjanmaa Oy:s nyrenoverade
utrymmen på Storgatan 2 i Karleby. Företagets VD och majoritetsägare Tuomo Kultalahti presenterade företaget.
Moderföretaget Otakon Oy grundades år 2017 med huvudkontor i Uleåborg och sidokontor i Karleby. Vid
årsskiftet 2022 bildades dotterbolaget Otakon Pohjanmaa Oy, som idag har 5 st anställda varav två st är NÖB
medlemmar, Kenneth Nygård och Daniel Wikström. Otakon Pohjanmaa Oy sysslar främst med
byggherreverksamhet åt både offentliga och privata sektorn och man har specialiserat sig främst inom
byggprojektledning och övervakning av byggverksamhet. Konsultföretaget har också nischat sig med kompetens
med fukthanteringsutredningar, säkerhetsdokument, P1-renhetsklassuppföljning samt livscykelbyggverksamhet.
Daniel Wikström redogjorde för aktuella projekt där Otakon Pohjanmaa Oy lyckats få en del svenska kunder i
Larsmo, Jakobstad, Nykarleby och Vörå de senaste två åren, bland dessa projekt finns kyrkorenoveringar,
skolbyggen och till och med en gravgårdsplanering. Kenneth Nygård redogjorde för hur Otakon Pohjanmaa Oy
har byggt upp dokumentbanken med protokoll och föredragningslistor samt hur man gör
övervakningsrapporterna i programmet KotoPro. På många byggprojekt fungerar man även som fukt-och
säkerhetskoordinator. Otakon Pohjanmaa Oy har i dagsläget full sysselsättning för sina anställda. NÖB tackar
för en intressant kväll och de goda semlorna och chokladkonfekten till kvällskaffet.

VD Tuomo Kultalahti till vänster i bild, presenterar Otakon Pohjanmaa Oy:s nyrenoverade utrymmen och
företagets verksamhet.
Kryss i kalendern
Maj månadsmöte hålls torsdag 19.5 kl. 19 vid Nykarleby stads nya centrumdagis Guldvinge som just har blivit
färdigställt. Dagiset för 133 barn med 8 avdelningar presenteras av staden Nykarlebys övervakare Sten Sandkvist
och projektledare Daniel Wikström. Daghemmet finns på adressen Hökvägen 3 66900 Nykarleby. Styrelsen
samlas kl.18. Kaffeservering, möt upp!
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ÅBF
Kryss i kalendern
ÅBF håller inget möte i maj och önskar medlemmarna en trevlig sommar.

ÖNB
Kryss i kalendern
Ingen exkursion till Fredrikshamn på grund av dåligt visat intresse. Ej heller annat möte i maj.

Jubilarer
75 år
Carl Henriksén 15.05 NÖB
Lars Wiklund 24.05 VBF

70 år
Leo Gustafsson 29.05 VNB

50 år
Krister Holmberg 17.05 VNB
Kenneth Koskinen 20.05 ÅBF

Ett stort grattis till er alla!

Ny medlem
Anna-Karin Pensar NÖB

Välkommen med i verksamheten!

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 maj.
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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