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Vårmötet 6.5.2021
SBIF:s vårmöte hölls torsdagen den 6 maj via Microsoft Teams. Stadgeenliga ärenden behandlades
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Inga övriga ärenden
protokollfördes, men det fördes bland annat diskussion om RKL:s nya områden. Alla närvarande var
också eniga om att det inte behöver skickas ut något medlemsbrev i juni utan nästa brev kommer
undantagsvis ut i början av augusti. Tanken är att föreningarnas verksamhet kör igång lite tidigare
för att alla skall kunna ha sitt höstmöte redan i september. Vi hoppas att alla bokat in fredagen den
1 oktober för SBIF:s höstmöte med tillhörande festligheter på Clarion Hotell i Helsingfors, mera
information om evenemanget kommer ut inom kort.

SBIF nytt
April månads månadsmöte hölls torsdagen den 29 april via Teams och samlade 14 deltagare.
Föredragshållare var Mikael Nyholm från Saint-Gobain Finland och ämnet var Hållbara
bygglösningar från Gyproc, ISOVER och Weber - Smarta val möjliggör förminskade CO2 utsläpp.
Fast produkterna var bekanta för de flesta fick vi ny information om hur koncernen tänker klimatsmart
och vad man i praktiken gör för att dra sitt strå till stacken.
Nästa månadsmöte blir torsdagen den 27 maj och föredragshållaren kommer då från Congrid, ett
digitalt arbetsverktyg för kvalitet- och säkerhetsdokumentation.
Programvaran är skräddarsydd för företag inom byggsektorn för allehanda byggprojekt och på
ett mycket användarvänligt arbetssätt. I stället för att hantera anmärkningar, egenkontroller,
skyddsronder osv. med papper och penna eller mejla Excel filer fram och tillbaka kan du göra
dessa moment enkelt och smidigt med hjälp av Congrid i mobilen/paddan eller via datorn.
Detta gör dokumentationen snabbare, lättare, säkrare och sparar upp emot 30% i tid genom
att arbeta digitalt, denna tid kan du lägga på att leda och projektera arbetet på bygget istället
för att hålla koll på alla exelfiler som skickas via mejl, vilka pärmar har du din viktiga information
i, inga ritningar slarvas bort eller förstörs under byggets gång.
Anmäl dig till månadsmötet här https://link.webropol.com/s/sbif-maj.
OBS! Nu har fakturan för medlemsavgiften skickats ut även till VNB:s medlemmar och SBH:s,
VBF:s, NÖB:s och ÅBF:s medlemmar som ännu har den obetald har fått en påminnelse. Om du inte
har fått den, ber vi dig höra av dig till förbundssekreteraren på 045 633 2346 eller sbif@byggarna.fi.
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SBH
Hänt i föreningen
Föreningen höll sitt stadgeenliga vårmöte via Teams 29.4.2021 med möjlighet att delta fysiskt på TomCon Oy:s
kontor i Helsingfors. I mötet deltog 10 medlemmar.
Kryss i kalendern
Inga kommande evenemang ordnas pga. av Coronasituationen.

VBF
Kryss i kalendern
VBF:s majmöte hålls den 27.5.2021, kl.19.00 vid Vasa Byggcentrum. Det är då föreningens vårmöte. Vi följer
dock med utvecklingen av Kovid-19 läget, så ett förbehåll finns. Tänk på Er egen situation och hälsa i första
hand. De mötesdeltagare som vill delta i mötet på distans sänder ett mejl till: kenneth.julin@wartsila.com så får
ni Teamslänken i retur.

VNB
Hänt i föreningen
Den 12.04 höll VNB konstituerande möte via Teams. Alla 10 styrelsemedlemmar var närvarande.
Göran Selenius återvaldes till kassör och Tapsa Ajalin till sekreterare, och Leo Gustafsson är meddelande
skribenten.
Tisdagen den 27.04 höll VNB sitt Vårmöte via Teams. Bokslutet fastställdes och de redovisningsskyldiga
beviljades ansvarsfrihet. Budget och medlemsavgifter fastställdes. 6 medlemmar deltog i mötet. Göran
Selenius, Kim Isaksson, Leo Gustafsson, Torbjörn Brusas och Anders Wikholm valdes till delegater till
förbundsmötena.
Kryss i kalendern
Inget möte i maj

NÖB
Hänt i föreningen
Styrelsen beslöt att följande medlemmar får representera NÖB vid Sbif:s vårmöte med rösträtt:
Thomas Kronholm, Daniel Wikström, Daniel Store och Leif Fagernäs.
Kryss i kalendern
Inget månadsmöte hålls i Maj.
Kom ihåg att boka Ramastugan inför semestern!
Kontakta tf. disponenten Daniel Store tel. +358447277698
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ÖNB
Kryss i kalendern
ÖNB håller inget möte maj utan vi önskar alla en trevlig sommar!

ÅBF
Kryss i kalendern
ÅBF håller inget möte i maj och önskar därmed våra medlemmar en trevlig sommar.
Styrelsen påminner också om Stugan på Gåsholmen som går att boka. Det finns ännu lediga tider för sommaren.
För mera information och bokning ta kontakt med Bengt Cederlöf, tel: 0400-431 404.

Lagförslag som genomför EU-bestämmelser på remissförslagen gäller minimiandel
förnybar energi i byggnader, utvidgning av samrådsförfarandet inom miljökonsekvensbedömningen och Tukes som kontaktpunkt för byggprodukter
(Miljöministeriet, 5.5.2021 14.54, www.ym.fi)
Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett lagförslag som innehåller tre helheter av bestämmelser
genom vilka markanvändnings- och bygglagen ändras.
Genom lagförslaget genomförs EU:s bestämmelser. Eftersom förslaget är brådskande har det
beretts separat från den pågående totalreformen av markanvändnings- och bygglagen. De ändringar
som nu föreslås beaktas som sådana vid beredningen av den mer omfattande lagreformen.
Det föreslås ett minikrav på andelen förnybar energi av en byggnads totala energianvändning.
Kravet ska gälla nybyggnad och omfattande renovering. På nationell nivå ska andelen förnybar
energi av den köpta energin när det gäller värme och el i byggnader vara 38 procent, vilket i praktiken
kommer att hindra användningen av fossil energi som huvudsaklig energikälla i byggnader. Antalet
sådana byggnader är redan för närvarande litet och minskar hela tiden. Genom lagförslaget
genomförs det omarbetade direktivet om förnybar energi (det så kallade REDII).
Det föreslås att rätten att bli hörd, rätten att lämna utlåtande samt besvärsrätten i fråga om bygglov
för projekt som förutsätter miljökonsekvensbedömning (MKB) utvidgas till att gälla lokala,
registrerade sammanslutningar vars stadgar innefattar naturvård, hälsoskydd eller miljöskydd.
Ändringen gäller uppskattningsvis 50–110 projekt per år. Dessutom uppdateras förfarandena för
gränsöverskridande MKB-projekt så att de motsvarar den redan tidigare ändrade MKBlagstiftningen. Genom ändringarna kompletteras genomförandet av MKB-direktivet.
Enligt lagförslaget ska Säkerhets- och kemikalieverket Tukes i fortsättningen vara den kontaktpunkt
för byggprodukter som avses i artikel 10 i byggproduktförordningen och som har till uppgift att
tillhandahålla information om bestämmelserna om byggprodukter i Finland. Den paragraf som gäller
Säkerhets- och kemikalieverkets marknadskontrollverksamhet ändras så att den i fråga om
förfarandena motsvarar marknadskontrollagen och marknadskontrollförordningen. Genom
ändringen ordnas den nationella marknadskontrollen av byggprodukter på samma sätt som redan
gjorts i fråga om andra produkter som omfattas av kontrollen.
Ytterligare information
Pekka Virkamäki, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 073, pekka.virkamaki@ym.fi
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Jubilarer maj-juli 2021
90 år
Ingvar Sommarlund 01.06 SBH

85 år
Martin Sundblom 05.05 VNB
Kurt Renlund 09.08 NÖB

80 år
Jarl Ekström 03.05 SBH
Hans Westerholm 24.05 VBF

75 år
Jan-Erik Heselius 16.06 NÖB
Sten Liljeqvist 30.06 VBF
Boris Björkendahl 13.07 ÖNB
Carl-Erik Forth 14.07 VBF

70 år
Leif Lundström 25.06 VBF
Hilding Enberg 18.07 VBF

50 år
Leif Öst 03.05 VBF
Ove Lindberg 25.05 VBF
Joakim Nyström 05.06 ÅBF

Ett stort grattis till er alla!

OBS! Du som har en jubileumsdag (50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 eller 100 år osv.) på kommande,
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 2 augusti.
Ni som vill bidra till inbesparade postavgifter för föreningarna meddela er e-postadress till förbundssekreteraren. Kontaktuppgifter finns högst upp på Meddelandets första sida.
Alla tillönskas en skön sommar och vi hoppas att vi kan ses i höst under restriktionsfria förhållanden!

Med vänlig hälsning

________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare
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