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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 03/2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KALLELSE TILL VÅRMÖTE 18.5.2019 I HANGÖ
Förbundets vårmöte och -kongress hålls i år den 17 – 19 maj i Hangö.
Deltagaravgifterna baserar sej på följande: Övernattning på Hotell Regatta, Lördagslunch på Regatta,
Kvällsfest med middag inkl samtliga matdrycker på Brankis. Dessutom bjuds deltagarna på bastu med tilltugg
på fredagkväll samt eftermiddagskaffe på lördag.
Hela paketet med 2 övernattningar i dubbelrum blir 225 Euro/pers
Hela paketet med 2 övernattningar i singelrum blir 295 Euro/pers
Lördagsprogrammet med 1 övernattning i dubbelrum blir 160 Euro/pers
Lördagsprogrammet med 1 övernattning i singelrum blir 195 Euro/pers
Lördagsprogrammet utan övernattningar blir 95 Euro.
Kvällsfesten 80 euro och lördagslunch 15 euro.
Anmälan till förbundssekreteraren eller till Leo Gustafsson, 0400 875215 eller leo@pp.inet.fi senast den
16.4.2019 och inbetalning till VNB:s konto FI55 5549 8320 0106 63 senast den 17.4.2019.
Vi har ett begränsat antal rum reserverade sedan september 2018. Den 18.4 måste ej reserverade rum lämnas
tillbaka och efter det är det omöjligt att få ett hotellrum i Hangö. Allt är nu redan överbokat, så var ute i tid. Det
finns dock tältplatser på Silversand efter detta.

Infoturné 2019
SBIF arrangerar i samarbete med VVS Föreningen i Finland infotillfällen runt om i Svenskfinland angående
byggbestämmelserna som trädde i kraft senaste år.
Tidtabell
28.3
3.4
4.4
11.4
17.4
Hösten 2019

Helsingfors, Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1 (ej bekräftad)
Vasa, Vasa universitet, Wolffskavägen 34, F141 Anvia-salen
Jakobstad, Optima, Trädgårdsgatan 30
Pargas, Stadshuset, Strandvägen 28
Ekenäs, Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9
Borgå

Program
kl. 12:30-16:00
• Öppning, Joakim Högström SBIF
• Brandsäkerhet i byggnader (Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund)
KAFFEPAUS
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•
•

Vad har ändrat – byggnadstillsynen (Vasa, Jakobstad, Pargas och Kyrkslätt)
På kommande, Siru Lönnqvist VVS Föreningen

Deltagaravgift
Medlemmar (SBIF/VSF)
25 €
Övriga
75 €
Studerande
gratis
Priserna moms 0%. Vi är inte moms-pliktiga. Minimideltagarantal 10 personer/ort.
Anmälning
Bindande anmälan senast i vecka innan tillfället via länken nedan
https://www.lyyti.in/info2019

SBH
Kryss i kalendern
Marsmötet arrangeras i form av en exkursion till Västmetron den 21.3 klockan 13. Vi träffas klockan 12.45 vid Piispanportti
10 A, Esbo. Parkering finns i omgivningen. Exkursionen börjar klockan 13 på deras kontor, innan vi åker till stationsbygget
i Stensvik. På kontoret får vi låna skyddsutrustning. Med på exkursionen ryms det 15 personer, vi fyller på listan i
anmälningsordning. Anmälningar till emilia.eklund@realia.fi
Vårresan
Vårresan inhiberas på grund av dåligt deltagande.

VNB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 28.2 höll VNB sitt Vårmöte i form av en exkursion till Sandö Betongs förnyade utrymmen på Tegelbacken i
Ekenäs. Sandö Betongs VD Mikko Lahti tog emot oss och visade oss de nya utrymmena. I den stora ljusa hallen fanns ett
tiotal splitternya stålbord ca 5 x 10 m stora. Det är helt förbjudet att borra eller svetsa i dessa bord. Formarna fästes med
magneter i bordet. I hallen är det fullt med hjulförsedda balkar som borden förflyttas på. Man gör formarna på ett ställe,
sedan förflyttas de till armeringsplatsen. Där finns en automat som kapar stålstängerna o svetsar dem, allt med
fönsteröppningar och allt färdigt bara att lyfta i formen. Sedan flyttas de till gjutavdelningen. Här använder man ej
stavvibratorer utan borden vibrerar. Därefter flyttas de till en halldel där de torkar över natten för att sedan följande dag igen
flyttas och elementet lyfts bort. Sedan flyttas bordet till en automattvätt som tvättar, borstar o oljar bordet. Därefter är det
klart för ny drabbning. Efter denna förevisning blev alla 16 deltagare bjudna på kaffe med semla o bulle som tilltugg. De
närvarande tackar.
Kryss i kalendern
VNB:s månadsmöte hålls den 21.3.2019 kl. 17.00 i Hangö. Vi besöker Hangö stationsgårds underfartsbygge. Beställare för
arbetet är Trafikverket samt Hangö Stad och som huvudentreprenör fungerar Ralf Ajalin Oy. Projektet har påbörjats i
november 2018 och skall vara slutfört i juni 2020. Ralf Ajalin Oy:s arbetsledare Marko Tamminen kommer att berätta och
visa vad som pågår på arbetsplatsen.
Vi samlas kl. 17.00 vid Kadermogatan 3 (gamla brandstationer). Vi kommer mestadels att röra oss utomhus på ojämnt
underlag, så tag varma kläder och bra skodon på. Efter besöket förflyttar vi oss till mötesstället på andra sidan järnvägen.
VNB:s vårresa hålls denna gång på hösten. Närmare bestämt den 19 – 22 september. Vi åker denna gång till Gdansk i
Polen. Torsdagen den 19.9 kl 8.30 avgår Finnairs direktflyg till Gdansk. Söndag den 22.9 kl 20.05 startar vi tillbaka också
nu med Finnairs direktflyg.
Priset för denna resa är 680 euro för VNB medlemmar. 780 för medlemmarnas partner samt för andra föreningars
medlemmar och 850 för helt utomstående. I priset ingår: Flyg med Finnair tur o retur, 3 x övernattning på centralt beläget
hotell i Gdansk, 3 x frukost, 2 x middag, 4 x lunch, stadspromenad i Gdansk, 3 x dagsutfärder, alla busstransporter i Finland
o Polen, alla skatter o avgifter och svenskspråkig reseledare/lokalguide med på alla utflykter.
Bindande anmälan till Leo Gustafsson 0400 875215/ leo@pp.inet.fi senast den 14.6.2019. Flyget skall vara bekräftat 3 mån
före avfärd. Vi har 30 platser reserverade så skynda er om ni vill säkra en plats.
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VBF
Hänt i föreningen
Februari månadsmöte hölls i Kvevlax lärcenter i Korsholm. Föreningens sekreterare, Lasse Dahlbäck samt Korsholms
kommuns projekteringsingenjör Erik Rönnqvist tog emot oss vid lärcentret. Erik Rönnqvist höll ett informativt föredrag om
uppkomsten till de nya sanerade utrymmena samt tillbyggnaden och om de utmaningar projektet har haft. Månadsmötets
deltagare bjöds på kaffe och tilltugg under tiden. Före föreningsmötet fick mötesdeltagarna ta del av de sanerade och nya
utrymmena genom en liten rundvandring. Kvällen avslutades med punkten, månadsmöte.
Kryss i kalendern
VBF:s månadsmöte i mars kommer att hållas 21.3.2019 kl.18.00 vid Vasa Byggcentrum, Handelsesplanaden 6.
Mötesdeltagarna kommer att få stifta bekantskap med East DataConst Oy och deras programvara som underlättar i
arbetsvardagen. http://eastdataconst.fi/toiminnot.html
.

NÖB
Hänt i föreningen
Torsdag 21.2 besökte 15 medlemmar plåtslageriet G.Koskela Oy i Jakobstad i deras nya utrymmen som man flyttade till år
2017. Det var redan år 1962 som Georg Koskela grundade plåtslageriet. Företaget har bytt ägare vid ett par olika repriser
men är fortsättningsvis ett lokalt, familjeägt företag. Kvällens värdar var projektchefen Sixten Nynäs och produktionschefen
Stefan Nynäs och de kunde berätta att företaget idag är ett solitt företag med en årsomsättning på ca 2,5 miljoner euro. Man
sysselsätter ca 12-16 egna montörer och hyr in resterande arbetskraftsbehov, främst för ventilationsisoleringsarbeten. I
dagsläget står ventilationsprojekten för ca 80 % av verksamheten medan resten utgörs av plåtslageri- och servicearbeten. I
företagets butiksdel tillhandahåller man ett rätt brett utbud, allt från olika ventilationstillbehör till taksäkerhetsprodukter.
Eftersom man har ändamålsenliga produktionsutrymmen kan man tillverka det mesta som behövs för de egna projekten.
Man försöker även vara flexibla och ge snabb service när det gäller små leveranser åt olika kunder. Konkurrensläget i
regionen har länge varit tufft men man har trots det lyckats vara med om många stora projekt i nejden och bland större
projekt för tillfället kan nämnas Zachariasskolan och HVC saneringen i Nykarleby. Verksamhetsområdet är främst mellan
Karleby och Vasa.
Utvecklingen inom ventilationsbranschen de senaste åren har varit att man mer och mer går över till behovsstyrda spjäll i
t.ex. skolor och att det idag används främst likströmsfläktar som sparar energi.
NÖB tackar för en mycket intressant kväll och för de jättegoda lax- och skinksmörgåsarna.
Kryss i kalendern
Mars månads möte hålls 20.3 kl. 19.00 vid LKI i Bennäs på adress Svartnäshagavägen 7 68910 Bennäs. Det blir
rundvandring och presentation av företagets verksamhet av Andreas Löfqvist. Kaffeservering! Styrelsen samlas kl. 18. Alla
Med!

ÖNB
Hänt i föreningen
Februari månads mötet samlade 9 deltagare. På mötet diskuterades kommande exursion till Raumo. Efter mötet bjöd K A
Stendahl på en smaklig byggmästare smörgås med dryck. Föreningen tackar.
Kryss i kalendern
Mars månads möte hålles på Brasserie L’amour Krämartorget 2 den 21.3 klockam 18.00.
Det ordnas en exkursion till Raumo den 26-27.4 med start från Fredsgatans turisthållplats kl 07.00. Vi besöker Linde
Brewery och gamla stan i Raumo. 9 första anmälda rymms med, resans pris max 80 euro/person i enkel rum. Anmälningar
till Anders senast 15.3 per e post anders.tallberg@reim.fi eller tel 040 76 96 383.
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ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF höll sitt andra månadsmöte för året och fick en presentation av Daniel Blomberg från företaget Strömling Ab, som
berättade om solpaneler. Olika lösningar med förnybar energi diskuterades ivrigt och intresset var stort. Tekniken bakom
solpanelerna utvecklas konstant och panelerna blir hela tiden effektivare.
Mötesdeltagarna bjöds även på mat och tillhörande dryck.
ÅBF tackar Strömling Ab för en intressant och givande presentation.
Kryss i kalendern
I samband med mars månadsmöte 19.3.2019 håller ÅBF även sitt vårmöte och Ilkka Raita förevisar avloppsreningsverk.
Mötet börjar klockan 19.00 i Kjells Kitchens lokaler.

Jubilarer
80 år
Bror-Erik Hindersson 22.03 VNB
Alf-Sivert Nybacka 29.03 VBF

75 år
Jarl-Erik Enström 13.03 SBH
Harry Norrgård 31.03 VNB

70 år
Onni Boström 24.03 SBH

60 år
Peter Bonn 28.03 VBF
Tomas Cederberg 29.03 NÖB

50 år
Christian Hellman 19.03 ÖNB

Ett stort grattis till er alla!

Nya medlemmar
Yngve Nyholm NÖB

Jonas Furu NÖB

Tomas Engström VBF

Välkomna med i verksamheten!

Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 29 mars.
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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