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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SBIF nytt
Efter att ha behandlat alla inkomna åsikter om tidningarna har styrelsen fattat beslut om att i fortsättningen
beställa VVS-tidningen som pappersversion precis som tidigare. Husbyggaren däremot kommer från och med
nästa år endast att skickas ut som elektronisk version. Det betyder att alla som har meddelat en fungerande
e-post-adress till förbundet får en länk till e-tidningsversionen av Husbyggaren till sin e-post när tidningen
kommit ut. Senast nu lönar det sig alltså att anmäla sin e-postadress till undertecknad! Även
studerandemedlemmar får länk till Husbyggaren från och med nästa år.
Dessutom har vi fått ett erbjudande från Affärsmagasinet Forum. Specialpris för SBIF:s medlemmar är 50 €
för en årsprenumeration (normalpris 96 €). Tidningen kommer ut 10 gånger per år och är Finlands enda
svenskspråkiga affärstidskrift som bevakar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage,
profilintervjuer, livsstil och kolumner. Prenumerationen beställs på hemsidan forummag.fi under rubriken
Prenumerera. Längst ner i formuläret finns en ruta där man kan fylla i en rabattkod, som i vårt fall är
Byggmästare2018. Erbjudandet är i kraft till årets slut.
Den 5.10 besökte förbundssekreteraren, Sabina Sjöholm från ungdomsutskottet, Alexandra Forsén från SBH,
Kim Isaksson från VNB och Markus Östman från ÅBF första årets byggstuderande i Raseborg. Närvarande
var 18 studerande och alla anslöt sig som studerandemedlemmar. Välkomna med i verksamheten!
BYGGARNA PÅ SPRÅNG-SITZ i Ekenäs den 23.11
SBIF:s ungdomsutskott ordnar en sitz den 23.11 i Ekenäs i Novias matsal. Studerandemedlemmar i Raseborg
och Vasa deltar som tidigare helt gratis och deltagare från Vasa får förstås även resa och övernattning betald.
Ordinarie medlemmar betalar en symbolisk deltagaravgift på 10 €. På dagen gör vi ett studiebesök till Sandö
betongs elementfabrik i Raseborgs tegel. Vi får höra om såväl själva verksamheten som om den ganska
omfattande saneringen som pågår som bäst. Studerande i Vasa kan anmäla sig till Viktor Gröning (som
studerar andra året) och i Ekenäs tar Sabina Sjöholm (tredje året) och Benjamin Sundbäck (första året) emot
anmälningar. Ordinarie medlemmar kan anmäla sig till förbundssekreteraren.

SBH
Hänt i föreningen
SBH hade sitt höstmöte på Tekniska salarna, under mötet presenterades verksamhetsplanen och budgeten samt valdes
medlemmar till styrelsen. Styrelsen fortsätter med samma medlemmar under 2019 som under 2018:
Johan Sundman ordförande Mikael Åhl viceordförande
Emilia Eklund skattmästare
Alexandra Forsén sekreterare
Tom Westerlund klubbis
Monica Juslenius-Ermala
Niklas Karlsson
Jesse Lehtinen

Kryss i kalendern
Nästa vårs skidresa går till Tahko 14-17.3.2019. Bindande anmälningar tas emot av Emilia Eklund emilia.eklund@realia.fi
Novembermötet hålls den 15.11.2018 klockan 19 på Tekniska salarna.
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VBF
Hänt i föreningen
Oktober månadsmöte som var föreningens höstmöte hölls på Svenska klubben den 18.10. Stadgeenliga ärenden föregicks
samt vid höstmötet där 9 medlemmar deltog bjöds mötesdeltagarna på jägarsmörgås samt kaffe. Fredagen den 26.10 hade
vi förmånen att träffa de byggmästare-studerande som har på sidan av sitt arbete avlägger examen. På dagen föregicks ett
info tillfälle för samtliga studerande på denna klass samt att de inbjöds till en kvällsinfo på Vasa Byggcentrum. På kvällsinfon
kom 6st studeranden och de fick ta del av vad Vasa Byggcentrum gör och verkar för av VD Johan Anderson, efter infon
intog vi en lätt måltid under avslappnade former där vi diskuterade deras studietid, reflektioner samt framtiden. Vi hoppas
allt gott åt dessa tappra studerande och hoppas få se dessa utexaminerade byggmästare på våra sammankomster i
framtiden.
Kryss i kalendern
Torsdag 22 november kl. 18:00 håller vi månadsmöte vid C.J Hartmans bastu, vi samlas utanför på Hartmansgränden.
Varmt välkomna!

VNB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 18 oktober höll VNB sitt höstmöte i form av en exkursion till Fiskars.
Vi började med tröskhuset, som är Finlands största tröskhus. Fotbollsplanen ter sej liten bredvid denna 110 m långa
byggnad. Byggnaden saneras om med tanke på olika festevenemang. Då allt är klart kommer byggnaden
att inrymma ca 700 personer. Efter detta förflyttade vi oss till Nya Kasernen. Där är K.Jousmaa i full gång att restaurera
byggnaden. Därefter följde ett besök till Stenhuset. Stenhuset är en byggnad som bara ”gräddan” i Fiskars får besöka.
Byggnaden är ca 200 år gammal. Liknande taklistdekorationer har ingen i dagens läge råd att utföra. Rak ja Louh.liike Toivo
Ajalin sköter saneringsarbetena på byggnaden.
Kvällens värdar var Jerker Fagerholm och Pia Palmqvist. Jerker hade gjort ett gediget arbete med att hitta arkitekter o årtal
för alla dessa byggnader.
Höstmötet hölls i Stenhuset. Kim Isaksson återvaldes till Ordförande o Leo Gustafsson till viceordförande. Det blev återval
av styrelsen. Efter mötet bjöd Tapsa Ajalin på en läcker smörgåstårta med tillhörande kaffe/öl.
De närvarande tackar Jerker för ett proffsigt byggnadsframförande o Tapsa för Trakteringen.
Kryss i kalendern
Torsdagen den 15.11 håller VNB sitt novembermöte på Motell Marine i Ekenäs.
Träff som normalt kl 18.00. Kvällens föredragshållare är Leif Wadenström från företaget Iisy Oy.
Företaget sköter olika slag av fuktmätningar. Traktering utlovad.
Julfest.
Nu kan ni avboka alla resor o evenemang för den 5 januari för då håller VNB sin årliga julfest i Pargas tillsammans med
ÅBF. Det kommer att ordnas busstransport från Väst-Nyland. Mera om detta i nästa meddelande och på ÅBF:s
Meddelandespalt
VNB:s Styrelse sammanträder Torsdagen den 15.11 kl 17.30 på Motell Marine.

ÖNB
Hänt i föreningen
ÖNB hade höstmöte 18.10 på Grand. Mötet samlade 8 deltagare. Tidigare styrelsen blev återvald.
Kryss i kalendern
ÖNB:s november möte hålles den 15.11 klockan 18.00 på REIM:s kontor Mannerheimvägen 7, 2 våningen.
De bjuds på bastu och matbit.

2

NÖB
Hänt i föreningen
NÖB höll Höstmöte den 18 oktober 2018 vid Ekeri i Kållby, 22 personer deltog.
Höstmötet valde styrelsemedlemmar enligt styrelsens förslag, omval av Peter Ljung och Thomas Lund, nya
styrelsemedlemmar blev Daniel Wikström och Tobias Krook
Efter Höstmötet informerades om Ekeris tillbyggnad av nya produktionsutrymmen, en 1,2 ha stor hall med största spännvidd
på 56 m. KVR projektet utförs av Byggnads AB Nynäs. Vi tackar Rune Nynäs samt Ekeris representant Patrik Snellman för
en intressant guidning i den nya hallen, för informationen om byggprojektet samt för kaffe och de utsökt goda smörgåsarna.

Kryss i kalendern
Nästa månadsmöte hålls vid Kronqvist Bolagens kontor i Jakobstad den 22 november 2018 kl. 19.00. Adress:
Köpmansgatan 6 68600 Jakobstad. Styrelsen samlas kl. 18.00 på samma plats.
Alla medlemmar är välkomna
OBS! Ännu hinner ni boka tid till vår stuga i Äkäslompolo inför vintern
Ring Disponenten Bengt Häggman +358440663187

ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF höll föreningens höstmöte 22.10. Till ordförande för nästa verksamhetsår valdes Kenneth Koskinen och viceordförande
Mathias
Jensén.
Till SBIF:s styrelserepresentant valdes Kenneth Koskinen och som styrelsesuppleant valdes Mathias Jensén.
Kvällens föredragare, Christoffer Mannström och Gunnar Laurén från Weber presenterade Weber nya golvspackel. Under
presentationen fick vi information om sambandet mellan fukt och alkalitet, vilka påverkar halterna av skadliga utsläpp ur
konstruktionerna. Weber har även, tillsammans med flera andra företag, en studie på gång i Tammerfors tekniska universitet
om ämnet. Vi fick även ta del av nya metoder för mätning av fukt i betongkonstruktioner, utan att borra provhål.
Kryss i kalendern
Nästa möte hålls tisdag 20.11.2018 klockan 19.00 i Praktia.
Lördagen den 5 januari 2019 håller VNB och ÅBF en gemensam årsfest på Manegen i Pargas. Vi börjar med välkomstdrink,
därefter middag och dans. Mera om detta i nästa meddelande. ÅBF:s anmälningar tas emot av Markus Östman per e-post
(markus.ostman@gmail.com) eller telefon (040-728 9690). Kom även ihåg att meddela eventuella dieter i samband med
anmälan.
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Utbildningsdag 7.11.2018 i Pargas
•
•
•

D1 ,
Samuli Könkö, Suomen LVI-liitto SuLVI ry
Koulutuksen sisältö / Utbildningens innehåll
Kl / Klo : 8.00-12.00
• Yleinen osio – uudet asetukset, hierarkia
ja velvoittavuus (asetukset – oppaat),
mistä kaikki löytyy, korjausrakentamisen
rooli, mahdollisuudet. / Allmän del – nya
förordningar, hierarki och bindande
verkan (förordningar – handböcker), var
allt finns, saneringsarbete, möjligheter.
• Vesi- ja viemärilaitteistot – uusi asetus ja
opas. / Vatten- och avloppsanordningar –
ny förordning och handbok.
• Missä on D1:nen, onko sille enää mitään
käyttöä. / Var finns D1, är den ännu värd
något.
( koulutus pidetään suomeksi /
utbildningen hålls på finska )

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kl 12.00 - 13.00 Lunch på egen bekostnad/
Omakustanteinen lounas

Omat tiedot / Egna uppgifter
Työjono / Arbetskö
Hakemus ja neuvontapyyntö / Ansökan
och begäran om råd
Kartan toiminnot / Kartas funktioner
Hakemuksen tiedot / Ansökans uppgifter
Osapuolet / Parter
Suunnitelmat ja liitteet / Planer och bilagor
Hakemuksen jättäminen / Inlämning av
ansökan
Lausunnot ja naapurien kuulemiset
/Utlåtanden och informering av grannarna
Työnjohtaja-asiat (jos tarpeen) /
Arbetsledareärenden
Muutoksenhaku / Ändringssökan
Lupapisteen palvelu ammattilaishakijoille:
Yritystili / Lupapistes tjänst för
professionella sökanden: Företagskonto

Utbildningen kostar 40 € per person. Kaffe ingår.
Plats: Fullmäktigesalen på 3:e våningen i
stadshuset i Pargas

Lupapiste
Paula Vahtola, Lupapiste.fi
Kl 13.00 – 16.00
Koulutuksen sisältö / Utbildningens innehåll
• Rekisteröityminen / Registrering

Anmäl dig senast den 2.11:
byggnadstillsyn@pargas.fi

Jubilar
60 år
Tore Boström 07.11 NÖB

Ett stort grattis!

Nya ordinarie medlemmar
Sebastian Lindroos ÅBF

Välkommen med i verksamheten!

Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den sista november.
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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