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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 08/2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SBIF nytt
SBIF:s styrelse höll konstituerande möte för år 2021 den 4 december via Microsoft Teams. Till första
vice ordförande valdes Göran Selenius och till andra vice ordförande Kenneth Koskinen. Det
diskuterades även nästa verksamhet och om läget tillåter kommer SBIF att försöka ordna ett
höstevent, med intressant dragplåster, i samband med höstmötet nästa år. Det diskuterades även
ifall Råd för småhusbyggare skulle börja ges ut på flera orter och göras i samarbete mellan
föreningarna och förbundet. Samtidigt nämndes även alternativet att publicera en förteckning över
planerare, övervakare, ansvariga mästare etc. på SBIF:s hemsida. Meddela gärna redan nu ifall du
vill att ditt företags eller dina uppgifter publiceras på www.byggarna.fi.
ÅBF:s, NÖB:s, SBH:s och VBF:s medlemmar får sina fakturor för nästa år medlemsavgift utskickade
under vecka 50. Om ni märker att er faktura inte har kommit fram så kontakta gärna
förbundssekreteraren!

RKL:s förbundsmöte
RKL arrangerade sitt förbundsmöte för första gången virtuellt via Microsoft Teams lördagen den 14
november 2020. Det svenskspråkiga distriktets representanter var samlade i Tammerfors och hade
därifrån kontakt till Böle där mötets presidium satt. Mötets viktigaste punkt var behandling av
förslaget till nya stadgar, som bland annat innebär att de gamla distrikten försvinner. Trots att det
uppstod lite kring diskussion kring stadgeändringen kunde ändå förslaget enhälligt godkännas. Detta
innebär bland att det svenskspråkiga distriktet upphör, men alla svenskspråkiga föreningar kommer
i nästa år att höra till det södra området. I och med att alla hör till samma område borde det finnas
goda möjligheter att påverka.
Även om det inte gick att dela ut priser som vanligt, så kungjordes vem som i ett senare skede
kommer att få ta emot årets utmärkelser. Vuoden Rakennusmestari gick till Petri Pennanen från
Vanda och Vuoden Nuori Rakennusmestari/Insinööri till Heikki Kallio från Fredrikshamn. Rakentajain
kunniamerkki delades i år undantagsvis ut till två personer; Raimo Vessonen från Vasa och Ari
Angervuori från Helsingfors.
Nästa års förbundsmöte hålls förhoppningsvis i Tammerfors, utan några restriktioner.
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Måndagen den 7 december besökte ÖNB:s, RKL:s och SBIF:s representanter hedersmedlem Tom
Forsbloms grav i Borgå och hedrade hans minne med blom-/kransnedsättning.

Leif Cederholm, Anders Tallberg, Peter Broman, Rune Lindfors och Mikael Nyström från ÖNB.
SBIF representant Joakim Högström och RKL:s Mikael Åhl är inte med på bilden.

SBH

SBH:s medlemmar önskas en trygg och fridfull jul. Tyvärr på
grund av rådande omständigheter kan föreningen inte
arrangera sin årliga julfest, men vi hoppas på att vi under
början av 2021 kan träffas igen.

VBF
Hänt i föreningen
Senaste möte 26.11.2020 hölls på Vasa Byggcentrum samt vi Teams.
Kryss i kalendern
VBF:s styrelse tillönskar alla medlemmar en fridfull jul och ett gott nytt år!
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VNB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 19.11 höll VNB sitt novembermöte på Socis i Karis. Kvällens föredragshållare var VNB:s
styrelsemedlem Torbjörn Brusas. Tobbe berättade om stålfiberarmerad betong som han i dagens läge saluför.
Han är försäljningschef Finland & Baltikum på företaget Arcelor Mittal. Stålfiberarmerad betong används i Finland
mest till markburna golvplattor. Det försnabbar arbetet då man inte behöv nån kamstålsarmering i plattorna. I
Estland har man även börjat gjuta mellanbjälklag med detta system. I Finland tillåts detta inte ännu. Kvällen
samlade 11 medlemmar + Tobbe.
De närvarande tackar för den läckra varma smörgåsen + drycker, som Tobbe bjöd på.
Kryss i kalendern
Det blir ingen julfest detta år p.g.a koronan. Det är också osäkert om det blir nåt möte i Januari, men mera om
det i nästa meddelande.

NÖB
Inget månadsmöte i december. Alla medlemmar tillönskas en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

ÖNB
Hänt i föreningen
Mötet hölls på Kråkö bryggeri och samlade 7 deltagare. Robi Hägg berättade om ölets historia och om
ölbryggning. Efter rundvandringen i bryggeriet fick vi en öl taisting med 5 olika öl sorter samt smakbitar till dessa.
Vi tackar Kråkö bryggeri för en trevlig kväll samt till PPR som sponsorerade kvällen.

Kryss i kalendern
Inget möte i december.
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ÅBF
Hänt i föreningen
17.11 höll ÅBF månadsmöte via Teams. I mötet deltog 3 medlemmar.
Kryss i kalendern
ÅBF tar paus i verksamheten under resterande delen av året och önskar alla medlemmar en god jul och ett gott
nytt år!
Den traditionella årsfesten uteblir detta år p.g.a. rådande rekommendationer.

Jubilarer
75 år
Holger Häggkvist 06.12 VBF

Ett stort grattis!

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 3
januari.

God Jul
&
Gott Nytt År!
Med vänlig hälsning

________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare
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