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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 02/2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SBIF NYTT
Årets styrelse höll sitt konstituerande möte redan innan årsskiftet och beslöt där att Göran
Selenius, VNB, fungerar som först vice ordförande och Kenneth Julin, VBF, som andra vice
ordförande under verksamhetsåret 2020.
Likaså skickades de första medlemsavgifterna ut via förbundet innan årsskiftet. ÅBF:s, NÖB:s och
SBH:s medlemmar borde ha fått sina fakturor under 2019. Även VBF:s medlemmar har den 22
januari för första gången fått sina fakturor postade via förbundet. De som har sin e-postadress i
vårt register har fått räkningen till e-posten. Kolla alltså upp att din faktura anlänt om du hör till
någon av ovanstående föreningar. VNB:s fakturor skickas ut efter föreningens vårmöte och ÖNB
postar fortfarande sina fakturor själv.

SBH
Kryss i kalendern
SNABB INBJUDAN TILL EXKURSION 6.2.2020
SBH arrangerar en exkursion till Blombackens avloppsreningsverks byggplats i Esbo, den 6.2.2020 klockan 13. För mer
information och anmälningar kontakta Alexandra Forsén genom att skicka e-post till helsingforsbyggarna@gmail.com .
Kallelse till extraföreningsmöte 27.2.2020, Tekniska salarna, för att ta beslut om försäljning av Askarmalmi lokalen.
Styrelsen har undersökt möjligheten av försäljningen av lokalen i Askarmalmi som hyrs av City. Extraföreningsmötet gör
beslut om försäljning av lokalen.
Månadsmöte arrangeras i samband med extraföreningsmötet.
Skidresa 2020, Himos
SBH arrangerar sin årliga skidresa den 12-15.3.2020. I år bär det av till Himos. Bindande anmälningar till
helsingforsbyggarna@gmail.com senast. 26.2.2020.
Vi har några platser reserverade för studeranden, studerandena får gratis logi och mat. Ta och anmäl intresse till
helsingforsbyggarna@gmail.com , det är först till kvarn som gäller.
SBH:s styrelse önskar att medlemmarna skulle sicka sin e-postadress till helsingforsbyggarna@gmail.com så att vi kan hålla
er uppdaterade om det kommer evenemang som kan intressera oss byggare i Helsingfors med omnejd
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VBF
Hänt i föreningen
Januari månadsmöte hölls på Vasa Byggcentrum. Månadsmötets deltagare tog del av PROKON Wind Energy Finland Oy
som är ett företag som grundades 2011 för projektering, planering och byggnation av vindkraftsparker. Prokon i Finland har
ett antal projekt i planerings- eller byggnationsfas i olika delar av Finland, totalt cirka 150 vindkraftverk. Och vi fick ta del av
hur processen går till. Efter diskussioner var mötesdeltagarna sugna på kaffe med tilltugg innan månadsmötet vidtog.
Kryss i kalendern
VBF:s Februarimöte kommer att hållas torsdagen den 20.2.2020 kl.18.00 vid Vasa Byggcentrum då vi tar del av en ny aktör
inom isolering.

VNB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 16.1 höll VNB sitt januarimöte på GH Fyren i Ekenäs. 14 medlemmar ställde upp denna kväll. Kvällens
föredragshållare var Erik Åberg och Mervi Palanen från M&E Management Oy. De presenterade Invisense fuktsensorer och
hur de installeras och avläses i byggnader. Föreningen bjöd på varm smörgås med tillhörande drycker.
Kryss i kalendern
Måndagen den 24.2 håller VNB sitt VÅRMÖTE i form av en exkursion till SBA Interior Oy i Gebbelby mellen Ekenäs och
Karis. Adress är Hangövägen 940. Vi träffas utanför fabriken kl 18.00. Troligtvis är det Vd Christian Juslin som tar emot oss
och därefter förevisar de nya fabriksutrymmena.
INBJUDAN TILL VNB:s RESA TILL NORDBYGGMÄSSAN 23-25.04. 2020
VNB ordnar en exkursion till NORDBYGG 2020-mässan i Stockholm den 23 -25.04.2020. Vi åker med buss som är med på
hela resan och med Silja Symphony
Här nedan får du en preliminär tidtabell och prislista.
I priset som efterföljer ingår: Kryssning i 2 pers. A-hytt med fönster, buffet-middag på ditresan, ala carte-middag på återresan,
samtliga transporter, bussen med även till mässan. I priset ingår även samtliga matdrycker inkl. snapsar och cognac.
Frukosten ingår inte i grundpriset. Detta därav att många aldrig hinner till frukosten, och då är det ju onödigt att vi betalar för
den.
Priset för hela paketet är för icke medlemmar 360 euro/pers i 2 pers A-hytt. För VNB:are är priset 250 euro/pers. i 2 pers Ahytt. För övriga byggmästareföreningars medlemmar är priset 310 i 2 pers A-hytt. För studerande i Novias bygglinjes 3 och
4 årskurs är priset 80 euro i 3-pers Promenade hytt. (Max 12 studerande) Tilläggspris för singelhytt är 100 euro. Tilläggspris
för frukosten är 13,00/frukost.
TORSDAG 23.04

Start från Hangö busstation
Ombordstigning
Grande Buffet
M/s Silja Symphony avgår

kl 12.00
kl 15.00
kl 16.45
kl 17.00

FREDAG 24.04

Ankomst till Stockholm
Start till Älvsjö mässan
Start från mässan
M/s Silja Symphony avgår
Gemensam ala carte-middag

kl 09.45
kl 10.00
kl 15.15
kl 16.45

LÖRDAG 25.04

Ankomst till H:fors

kl 10.30

Samtliga tider är lokala
Samling vid bussen utanför terminalen. Retur till startorterna
Anmälan till Leo Gustafsson 0400 875215 eller E-post till leo@pp.inet.fi senast den 06.03.2020.
Vid anmälan: Ange namn, födelsetid, behov av specialdieter, fisk, broiler eller kött vid á la-carte middagen,
påstigningsplats på bussen, frukost, Club One kortnummer om ni är medlem.
Byggmästare eller ingenjör som inte hör till föreningen, men som önskar bli medlem i VNB, deltar enligt VNBmedlemmarnas prislista.
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NÖB
Hänt i föreningen
Torsdag 23 januari samlades 11 st medlemmar till månadsmöte vid betongelement tillverkaren Jesika Ab i Jeppo. Ägaren
och VD:n Mats Lindberg berättade om företagets tillblivelse. Han är i grunden svinfarmare men när det var dags att utvidga
farmen så bestämde han sig för att själv att gjuta elementen till tillbyggnaden för att spara pengar och på den vägen startade
han intresse för byggnadsbranschen. Från att ha startat upp verksamheten i en gammal produktionsbyggnad så bestämde
man sig för att bygga nytt eftersom verksamheten växte och vintern 2019 kunde man flytta in i den nya produktionshallen
där man idag i snitt gjuter 30 m3 betong. Man samarbetar med betongtillverkaren Ja-Ko Betoni Oy som levererar all betong
för Jesika Ab:s produktion.

Man tillverkar allt från balkar, pelare, mellanväggar och sandwichelement m.m. och man tillverkar t.ex. betongväggar till AIVsilon som man tillhandahåller som en lagerprodukt. Största enskilda elementen kan vara 4,5 m * 14 m. Man kan i princip
tillverka allt förutom förspända element. Året runt anställda är ca 15 personer men när det är högsäsong arbetar ca 30
personer i företaget. Om kunden inte tillhandahåller egna produktionsritningar köper man den tjänsten. Kunderna finns
främst inom en radie på 150 km och årsomsättningen är kring 2 miljoner euro. Alla som var med på månadsmötet kunde
konstatera att företaget idag har ändamålsenliga utrymmen och NÖB tackar för de goda grisarna till kvällskaffet!
Kryss i kalendern
Nästa månadsmöte hålls i metallföretaget HSJ-Products Ab:s nya utrymmen på Nybrännvägen 711 68930 Purmo torsdag
20.2 kl. 19.00. Produktionen är igång även kvällstid så vi får bekanta oss med armeringsroboten och när rörlasern skär hål
i stålrör. Möt upp!

ÖNB
Hänt i föreningen
Januari mötet samlade 7 medlemmar och glädjande kom även en ny medlemm med på mötet. Vi hälsar Amelie Gustafsson
välkommen med
till föreningen.
Etelä Suomen Jätevesitekniikka bjöd på hamburgare med tillhörande dryck.
Kryss i kalendern
Februari månads möte hålles på Bistro Gustaf den 20.2 klockan 18.00. Kom ihåg att vi har några platser reserverade till
Nordbygg mässan
med VNB, tillägs uppgifter av Anders tel 0407696383.
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ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF höll föreningens första möte för året tisdagen 21.1 i Kjells Kitchens lokaler.
Petri Kinnunen från Salvos Oy presenterade företaget. Salvos säljer och tillverkar timmerbyggnader. Salvos är ett
familjeföretag grundat 2008. Företagets omsättning 2019 var ca 10 miljoner euro och sysselsätter ca 100 personer.
Företaget levererar hus i olika färdighetsgrader; inflyttningsklart, väderskyddat och materialleverans. Inflyttningsklara husen
levereras hela eller i moduler som monteras på byggplatsen.
Kryss i kalendern
Nästa månadsmöte blir 18.2 klockan 19.00 i Kjells Kitchen. Kvällens föredragare är Björn Nurmio från företaget Nurmio &
Karlsson Ab (Nalle & Hasse).

Nya medlemmar
Amelie Gustafsson ÖNB

Robin Åberg SBH

Välkomna med i verksamheten!
Jubilarer
80 år
Fredrik Landen 06.02 VNB

60 år
Karl Johan Kunell 19.02 VBF

Ett stort grattis till er båda!

Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 1 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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