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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SBIF nytt
SBIF:s gemensamma infoturné med VVS Föreningen har kört igång och samlat totalt nästan 100 deltagare i
Jakobstad och Ekenäs. I Jakobstad stod ledande byggnadsinspektör Micael Nylund och brandinspektör Kaj
Sundfors för expertisen. I Ekenäs hade vi ledande byggnadsinspektör från Kyrkslätt, Daniel Grönroos, samt
brandinspektör Rasmus Fredriksson som föreläsare. På bägge orter berättade Siru Lönnqvist, verksamhetsledare på VVS Föreningen, om vad som är på kommande bland annat från EU. Direktivet om byggnaders
energiprestanda har uppdaterats under år 2018 och ni kan bekanta er med vad det innebär för Finlands del
på www.motiva.fi/remppa. Föreläsningsturnén fortsätter i höst med nya försök i Vasa och Pargas samt ”första
försök” i Borgå och Helsingfors.
SBIF:s styrelse har inlett sitt projekt med att försöka locka högstadieelever till byggbranschen. I Österbotten
har Kenneth Julin tillsammans med Novia besökt ett par yrkesskolor under våren och fortsätter med högstadiet
i höst. I Ekenäs besöker vi ett högstadium nästa vecka och fortsätter även i resten av södra Finland under
hösten. Om ni i lokalföreningarna känner att ni har tid och möjlighet att komma med och berätta kort om er
karriär eller yrkesval tar vi gärna emot hjälp.

RKL:s sommardagar 15-16.6.2019 i Raseborg
Som nämnts i tidigare medlemsbrev arrangerar SBIF RKL:s sommardagar i Ekenäs den 15 – 16 juni.
Programmet är fastslaget och består av:
- Golf på Ekegolf lö 15.6
- Studerandes trekamp i Karis bollhall lö 15.6
- Skytte på Koverhar skjutbana lö 15.6
- Friidrott på Ekenäs centrumplan sö 16.6
- Kvällsfest på yrkeshögskolan Novia lö 15.6
Bekanta er närmare med programmet och grenarna och anmäl er på https://www.lyyti.in/kpaivat.

SBH
Det har varit ett bra vinterhalvår och vi är glada över många roliga och givande möten. SBH vill önska alla en varm och härlig
sommar. Vi ser fram emot att träffas igen på månadsmöte efter sommarpausen.
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VBF
Hänt i föreningen
April månadsmöte som även var vårmöte hölls på Vasa innovationscenter med Sture Udd som dragare. Han berättade om uppkomsten
och genomförandet av projektet och dess utmaningar. Nu börjar projektet vara på slutrakan och användare från när och fjärran gör
veckoföreläsningar redan. Månadsmötets deltagare tog del av kaffe och tilltugg under tiden. Kvällen avslutades med punkten,
månadsmöte och till sist rundvandring.

Kryss i kalendern
VBF:s vårexkursion i maj kommer att hållas torsdagen den 16.5.2019 kl.18.00 vid Fiskets hus vid fiskarstranden. Mötesdeltagarna kommer
att få stifta bekantskap med de nya utrymmena som inom kort kommer i användning. Planerare Christer Lindqvist kommer att förevisa
projektet.

VNB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 25 april höll VNB sitt aprilmöte i form av ett besök till Sune Grönroos fritidsparadis i Antskog.
Både på stugan och på bastun så har Sune använt all sin snickarglädje. Här fanns många specialiteter. Bl.a så var
bastugolvet gjort som ett båtdäck
med 50 mm tjock teak. Borde inte slitas slut i första hand. Till avslutning bjöd Sune oss 5 som deltog på te och en mäktig
smörgåstorta. Dessa avnjöt vi från ett
hemgjort stort bord av ca 50 mm tjocka almplankor. De närvarande tackar.
Kryss i kalendern
Torsdagen den 23.5 håller VNB sitt majmöte i form av en exkursion till Västmetrobygget. Vi skall vara kl 14 i Esbo, så
avfärden med buss sker ca 12-tiden från Hangö.
Vi får vara högst 15 deltagare. Listan fylls på i den takt som anmälningarna kommer in. Anmälan till Leo Gustafsson 0400
875215 eller leo@pp.inet.fi.
Exakt starttid får ni då vi vet vem som kommer o varifrån.
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 hotell Wolne Miasto
i Gdansk, 3 x frukost, 2 x middag, 4 x lunch, samtliga matdrycker, stadspromenad i Gdansk, 3 x dagsutfärder, alla
busstransporter i Finland o Polen, alla skatter o avgifter och svenskspråkig reseledare/lokalguide med på alla utflykter. Vi
gör utflykter till bl.a Sopot och Gdynia. Vi gör också en utfärd till ordenborgen Malbork. Fästningen är världens största till
byggytan och Europas största tegelbyggnad.
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. Vid skrivande stund har vi 14 anmälda.
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NÖB
Hänt i föreningen
Onsdag 10 april besökte 16 medlemmar Nykarleby Bygg & Spåntak i deras produktionsutrymmen i Nykarleby. Bröderna
Tom och Kalle Nylund grundade företaget i slutet av 1980-talet. Företaget har sedan dess utvecklats och räknas i dag som
ett av de ledande företagen i landet när det gäller renovering, nybyggnad och tjärning av spåntak. Under besöket bjöds vi
på en arbetsdemonstration från det att råmaterialet börjar bearbetas tills det är ett färdigt takspån. De flesta tak läggs av
takspån gjorda av furu och idag använder man endast kärnvirket eftersom det ger spånet längst livslängd. Företaget lägger
stor vikt i att köpa in tillräckligt bra kvalitét på virket och man hamnar ibland även att köpa in virke från Ryssland.
Beroende på vad kunden har beställt tillverkar man sågade eller spjälkta spån oftast av furu men även ibland av asp eller
klibbal. Med sågade takspån kan man göra även böjda former på takspånen vilket behövs när man har runda takytor, de
sågade takspånen täljs för hand för att träcellerna skall vara tillslutna och inte suga i sig fukt. Spjälkta spån är ojämnare i sin
form och struktur men har naturligt slutna träceller ovanpå och under takspånet.
Oftast doppas spånen i tjära före de levereras till byggplatsen. Tillverkningen av takspån sker på förhand under vinterhalvåret
medan monteringen sker på sommarhalvåret. För tillfället har man olika projekt runt om i Finland samt i Sverige. Man hinner
även tjära ett flertal kyrktak under sommarhalvåret. Företaget har 6-7 anställda och samarbetar därtill med några andra
hantverkare, för denna bransch är verkligen ett hantverk som kräver erfarenhet och skicklighet. Ännu finns det spåntak i
användning i Finland som är ca 250 år gamla.
NÖB tackar för en mycket givande kväll och för kaffe och smörgås.

Ägaren Tom Nylund förevisar spånlagret

Demonstration av spånspjälkning

Kryss i kalendern
Ett skilt e-postmeddelande skickas om följande möte när det är bekräftat.

ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF höll april månadsmöte16.4 i samband med en exkursion till Kårkulla för att se på deras nybygge. Kårkullas
fastighetschef Peter Blomgren berättade om Kårkullas verksamhet och vilka orter verksamheten bedrivs på. Kårkulla har för
närvarande en sammanlagd fastighetsmassa på ca 33000m². Nyinvesteringarna i Pargas är de största sedan området
byggdes på 1960-talet och uppgår till totalt 3800m², fördelat på 3 byggnader.
Huvudentreprenörens representant Jari Lainio presenterade kort Maskubaserade företaget Lainio & Laivoranta. Förutom
KUR-huset har L&L även huvudentreprenaden på ett hus med servicebostäder på Kårkullabacken.
Kryss i kalendern
Maj månadsmöte hålls 21.5.2019 och blir en exkursion till Söderlångvik gård, som undergår en grundrenovering. Bussen
startar från bowlinghallsparkeringen i Pargas klockan 17.00. Föreningen bjuder på middagsbuffé och transport, även för
avec. Meddela eventuella dieter i samband med anmälan.
Anmälningar tas emot av Sven Sjöström (0400-279 111, e-post: sven@insto-sjostrom.fi). Sista anmälningsdagen är
15.5.2019.
Det finns ännu lediga turer på Gåsholmen för sommaren. Nytt för detta år är en solpanel.
Bokningar tas emot av Bengt Cederlöf (0400-431 404)
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ÖNB
Hänt i föreningen
Föreningen besökte Raumo den 26-27.4. Först besökte vi Linden Brewery och bekangjorde oss med öl tillverkning samt
smakprov på olika ölsorter. Sedan hade vi guidad rundtur i gamla Raumo. Exursionen avslutades med middag på Wanhan
Rauman kellari. Föreningen tackar alla sponsorer.

Kryss i kalendern
Inget möte i maj.

Jubilarer
70 år
Håkan Wiik 24.05 VBF

60 år
Jarl Rosenberg 19.05 NÖB

50 år
Leif Bäckström 20.05 VBF
Staffan Berglund 21.05 VNB

Ett stort grattis till er alla!

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

4

