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Styrelsen har sammanträtt till ett protokollfört möte den 17 februari. Verksamhetsberättelse och
bokslut godkändes för att presenteras för verksamhetsgranskare och förbundsmötet i Jakobstad.
Vidare beslöts bland annat Byggnadskalendern kommer ut i höst istället för vid årsskiftet och att den
igen görs i samarbete med RKL. Styrelsen beslöt även att återuppta projekt ”högstadieinfo” där
lokalföreningens representant besöker elever i de lokala högstadieskolorna och marknadsför
byggbranschen. Så hör gärna av dig om du vill besöka en skola på din ort och berätta om dina
yrkesval och karriär. Som anmälningsärende noterades bland annat att RKL:s vd Hannu Järveläinen
slutar på sin post i maj månad och att RKL nu söker efter en ny verkställande direktör.
Sedan vill vi ännu påminna VBF:s, ÅBF:s, NÖB:s och SBH:s medlemmar att kolla om de fått sin
faktura för medlemsavgiften 2020. De är postade och många är ännu obetalda, men det finns ju en
risk att de inte kommit fram genom cyberrymden eller postens strejker och andra hinder. VNB:s
fakturor skickas ut denna vecka så även ni kan höra av er om ni inte ser er räkning inom kort.

Preliminärt program för förbundsmötet i Jakobstad 22-23.5.2020
Fredag kväll 22.5

Styrelsen och övriga anlända gäster åker med båttransport ut till
Mässkär Naturstation för styrelsemöte, mat och bastu.

Lördag förmiddag 23.5

Företagsbesök till Nautor Ab för att bekanta oss med företagets
segelbåtstillverkning.

Lördag eftermiddag 23.5 Förbundets vårmöte hålls vid Rosenlunds prästgård där det bjuds på
lunch och eftermiddagskaffe. Under eftermiddagen blir det guidning om
prästgårdens historia och besök i Aspegrens trädgård.
Lördag kväll 23.5

Festmiddag ute på segelpaviljongen Pavis.

Söndag morgon 24.5

Frukost och hemfärd.

Inkvarteringen är ordnad till Stadshotellet i Jakobstad. Busstransport ordnad för styrelsemötet på
fredag kväll samt till Nautor och Pavis. Resten är inom promenadavstånd.
Välkomna till Jakobstad!
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ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF höll sitt andra månadsmöte för året. Kvällens föredragare var Björn ”Nalle” Nurmio som presenterade sig och sina
karriärsval, vilka lett fram till företaget Nalle & Hasse. Företaget ägs, förutom av Nalle även av Hasse Karlsson. Företaget
har för tillfället 8 anställda. Förutom byggföretaget Nalle & Hasse driver Nalle även ett företag som säljer Lidhults kök.
Lidhults köken säljs riksomfattande.
Nalle & Hasse är även delägare i Kuivatalo, som erbjuder konditionsgranskning och torkningstjänster för fastigheter.
Utöver byggföretaget och köksförsäljningen är Nalle också återförsäljare av Teri-Hus. Försäljningsområdet sträcker sig från
Pargas till Ekenäs.
I framtiden kommer även grynderverksamheten att köras igång med företaget Nalle & Hasse. Projekten är tänkta att bestå
av hallar, radhus och möjligen också höghus.
Mötesdeltagarna bjöds även på mat och tillhörande dryck. ÅBF tackar Nalle Nurmio för en intressant och underhållande
presentation.
Kryss i kalendern
I samband med mars månadsmöte 17.3.2020 håller ÅBF även sitt vårmöte. Mötet börjar klockan 18.00 i TKU-Rakennus
barack på S-Market (Vapparvägen 3, 21600 Pargas).

VBF
Hänt i föreningen
Februari månadsmöte hölls på Vasa Byggcentrum. Månadsmötets deltagare fick en genomgång av ordförande vad som
gäller för vattenisoleringar, bestämmelser, provtagningar och dagliga kvalitetsproblem. Efter diskussioner var
mötesdeltagarna sugna på kaffe med tilltugg innan månadsmötet vidtog.
Kryss i kalendern
VBF:s marsmöte kommer att hållas torsdagen den 26.3.2020 kl.18.00 vid Kronqvists utrymmen i Stenhaga. Glimmergränden 1. (Ovanför RTV).

VNB
Hänt i föreningen
Måndagen den 24.2 var VNB på exkursion (Vårmöte) till SBA Interior i Gebbelby. Vd Christian Juslin tog emot gruppen vid
porten varefter vi lotsades vidare till deras mötesrum. Här berättade Christian om företagets utveckling med positiv
framtidstro. Därefter vandrade gruppen genom de fina fabriksutrymmena. Här var produktion delvis igång. SBA har nu hela
17000 m2 golvyta jämfört med 7500 m2 i Svartå.
Efteråt höll vi vårmöte med godkända bokslut, räkenskaper och budget. Det utsågs inga delegater till förbundsmötet, så
ärendet tas upp på nytt i nästa möte. 12 medlemmar var närvarande. Ordförande bjöd på semlor medan SBA stod för kaffe
eller te. De närvarande tackar.
Kryss i kalendern
Torsdagen den 19.3 håller VNB sitt marsmöte i form av en exkursion till Koverhar hamn. Hangö hamns tekniska chef Björn
Peltonen kommer och förevisar hamnen. Vi samlas utanför Koverhars port kl 17.30. Traktering utlovad.
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NÖB
Hänt i föreningen
Den 20 februari samlades hela 18 medlemmar till månadsmöte vid HSJ-Product Ab:s nya produktionsutrymmen i
Nederpurmo i Pedersöre. Metallföretaget som är grundat år 1970 har i dag drygt 30 anställda och en årsomsättning på ca
4,5 miljoner euro. En av företagets ägare och samtidigt VD, Jörgen Häggman berättade om företagets verksamhet och
förevisade produktionshallarna. Företaget har specialiserat sig på bearbetning av metallrör, kamstål och plåt. Nytt för
företaget är att man skaffat en rörlaser som det endast finns tre andra av i Finland i samma storlek. Med den kan man
bearbeta olika järnrör och balkar med olika profiler ända upp till 12 meters längd. Sen tidigare har man skaffat sig
kamstålscertifikatet och bockningen av kamstålsprodukter står ännu för 20-25 % av omsättningen. För närvarande har man
även påbörjat export till Sverige. NÖB tackar HSJ-Product Ab för en mycket intressant kväll, samt för de fina mössorna vi
fick och de goda smörgåsarna. Föreningens ordförande Thomas Lund informerade medlemmarna om hur man ligger till
med förberedelserna för vårens förbundsmöte i Jakobstad.

HSJ Product Ab:s VD Jörgen Häggman (andra från vänster) förevisar företagets produktionsutrymmen.
Kryss i kalendern
Månadsmöte i Alholmens Krafts bastu i Jakobstad 19.3 kl. 19:00. Vi badar bastu och så äter vi en saltbit! Styrelsen samlas
kl. 18.
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ÖNB
Hänt i föreningen
Februari månads möte samlade samlade 7 deltagare. Vi diskuterade aktuella saker inom branschen och förbundet. LVIS K
A Stendhal bjöd på kvällens matbit med dryck.
Kryss i kalendern
Mars månads möte hålles på Bistro Gustaf den 19.3 klockan 18.00.

SBH
Kryss i kalendern
SBH arrangerar månadsmöte 19.3.2019 på Kuustek. På Kuustek får vi bekanta oss med deras produktionslinje och får en
presentation om företaget. Vi träffas vid Kuustek 17.30, på adressen Hakkilankaari 1, 01380 Vanda.

Nya medlemmar
Victor Sandberg SBH

Välkommen med i verksamheten!

Jubilarer
75 år
Carl-Johan Berlin 24.03 ÅBF

60 år
Carl-Gustav Björk 28.03 NÖB

50 år
Måns Henriksson 12.03 ÅBF

Ett stort grattis till er alla!

Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 31 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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