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Nr. 02/2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SBIF nytt
Vi vill ännu påminna alla som är medlemmar i SBH, NÖB och ÅBF att förbundet skickat ut en faktura
för medlemsavgiften 2019 i månadsskiftet november-december 2018 och förfallodagen var den sista
januari 2019. Om ni av någon anledning inte fått en faktura ber jag er vänligen att kontakta
undertecknad. Den har skickats per e-post till den som uppgett sin adress och som brev till övriga.
Styrelsen har hållit årets första möte som samtidigt var konstituerande. Det blev återval av bägge vice
ordförande, dvs. Leif Fagernäs från NÖB som första och Göran Selenius från VNB som andra. Andra ärenden
som behandlades var bland annat RKL:s kesäpäivät som hålls den 15-16 juni i Ekenäs med SBIF som
arrangör. Programmet publiceras inom kort och vi hoppas att både studerande och ordinarie medlemmar från
SBIF deltar.
RKL nytt
Inom RKL pågår som bäst diskussioner om förnyande av bland andra styrelseformen och distriktsindelningen.
En arbetsgrupp jobbar med ärendet under våren och i höst kommer alla föreningars ordföranden att bli kallade
till ett seminarium. En idé är att minska på antalet styrelseplatser för att styrelsens arbete skall bli effektivare.
Likaså finns det idéer om att exempelvis slå ihop olika distrikt för att bilda större helheter. Detta skulle med all
sannolikhet innebära att även det svenskspråkiga distriktet upphör i nuvarande form. Det svenskspråkiga
distriktets representant i styrelsen, Peter Broman, ser gärna att ni kontaktar honom och framför era synpunkter.
Peter nås på jatevesitekniikka@sulo.fi eller 040 077 1254.

VBF
Hänt i föreningen
Januari månadsmöte hölls i Wärtsiläs nya kontorsutrymmen i Runsor. Föreningens ordförande tog emot oss i receptionen.
Fastighetschef Tommy Grannas höll ett informativt föredrag om uppkomsten till de nya utrymmena och om tankesättet med
”free seeting” Månadsmötets deltagare bjöds på kaffe och tilltugg under tiden. Efter föreningsmötet fick mötesdeltagarna ta
del av hur upplägget är i verkligheten genom en liten rundvandring.
Kryss i kalendern
VBF:s månadsmöte i februari kommer att hållas 21.2.2019 kl.18.00 vid Kvevlax lärcenter.
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SBH
Kryss i kalendern
Februari mötet arrangeras den 14.2.2019 klockan 19 på tekniska salarna.
Skidresan till Tahko 14-17.3.2019
Det finns ännu möjlighet att anmäla sig med på resan. Resan är till självkostnadspris, ca 200€ för övernattning inkluderat
frukost och mat på stugorna. Transport till Tahko samt liftkort och utrustningshyra står var och en för.
Anmälningar till emilia.eklund@realia.fi, anmälningen är bindande.
Vårresa till Pärnu 30.5-2.6.2019
SBH arrangerar en tre nätters vårresa till Pärnu spat Tervise Paradiis. Anmälningar till jesse.lehtinen@realia.fi, anmälningen
är bindande. Resans pris är
279 €/person/ 2 pers. standardrum
355,50 €/person/ 1 pers. standardrum
294 €/person/ 2 pers. superior rum
385,50 €/person/ 1 pers superior rum
I priset ingår:
laivamatkat Helsinki Tallinna Helsinki kansipaikoin
o Meno HelsinkiTallinna, Tallink Megastar
§ Lähtö 10.30 Helsinki, Länsisatama
§ Saapuminen 12.30 Tallinna, Reisisadama Dterminaali
o Paluu TallinnaHelsinki, Tallink Megastar
§ Lähtö 13.30 Tallinna, Reisisadama Dterminaali
§ Saapuminen 15.30 Helsinki, Länsisatama
-

bussikuljetukset Tallinna Pärnu Tallinna muiden matkustajien mukana
puolihoitoruokailut alkaen menopäivän illallisesta päättyen
lähtöpäivän aamiaiseen, muina päivinä aamiainen ja illallinen
2 hoitoa perilläolo päivinä
aamuvoimistelu (ma - pe)
kuntosalin käyttö päivittäin klo 6.30-15.00
sauna ja uinti klo 6.30-15.00 ja vesipuiston käyttö aukioloaikoina 3tuntia kerrallaan

Det är Ikaalisten Matkatoimisto som står för arrangemanget.

VNB
Hänt i föreningen
Lördagen den 5:te januari åkte 14 deltagare från VNB till Pargas och deltog i ÅBFs årsfest. Vi fick uppleva en fin fest med
ypperlig mat och bra program. VNB deltagarna tackar för den fina festen.
Torsdagen den 17.1 höll VNB sitt januarimöte i form av en exkursion till K. Jousmaas byggnadsprojekt ”Fyren” i Ekenäs. De
16 deltagarna blev eskorterade runt byggnadsprojektet av Fyrens byggherre Tom Nylund och byggnadsplanerare Janina
Skult. Det var ett mycket intressant bygge som vi blev förevisade. Restaurang Fyren skall öppnas till vappen.
Efter detta höll VNB sitt möte på Motell Marine. Föreningen bjöd på varm smörgås.
Kryss i kalendern
Torsdagen den 28.2 håller VNB sitt VÅRMÖTE i form av en exkursion till Raseborgs betongs utvidgade utrymmen på
Tegelbacken 44. Vi samlas kl 17.30 utanför byggnaden.
Då man svänger in från Hangö-Hyvingevägen tar man sedan till höger och kör in genom porten. Därefter ca 100 m med
sikte på en glasvägg som syns ända till gatan. Där träffas vi. Kaffe med tilltugg är utlovat.
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NÖB
Hänt i föreningen
Inget månadsmöte hölls i januari.
Kryss i kalendern
Torsdag 21.2 kl. 19.00 samlas vi till månadsmöte vid Ab G. Koskela Oy på adress Rökverksgatan 5 68600 Jakobstad. Vi
får bekanta oss med det anrika företagets nya utrymmen och ta del av företagets nuvarande verksamhet inom ventilationsoch plåtslageribranschen. Kaffeservering med tilltugg. Alla med! Styrelsen samlas kl. 18.

ÖNB
Hänt i föreningen
Januari månads möte samlade 4 deltagare. På mötet behandlades aktuella saker inom förbundet samt delades det
ut den nya Byggnadskalender 2019.
Efter mötet bjöd Etelä Suomen Jätevesitekniikka på mat med dryck.
Kryss i kalendern
Mötet hålles den 21.2 klockan 18.00 på Grand. Kom och sök den nya kalendern samt diskutera om kommande
exkursioner.

ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF höll sitt första månadsmöte tisdagen 15.1.2019 i Praktia. Före mötet presenterade Jan Sundholm järnvaruhandeln
Praktias, som genomgått ägarbyte, lokaler och sortiment. Deltagarna fick höra om vilka tjänster och varor som kommer att
erbjudas, samt om nya öppethållningstider. Deltagarna fick även framföra önskemål, som ledde till diskussion. Efter
butikspresentationen blev vi bjudna på kaffe och munk. ÅBF tackar Praktia.´
Kryss i kalendern
Nästa månadsmöte hålls tisdag 26.2.2019 klockan 19.00 i Kjells kitchen. Som kvällens föredragare fungerar Strömling Oy
Ab, som kommer att berätta om solpaneler.

Helsingfors blir stenstad
Boken, skriven av Harry Henriksson, handlar August Petterson som var byggmästare och föreningsaktiv i
början av 1900-talet när byggmästarföreningarna började grundas i Finland. Bengt Rostedt, som sammanställt
Harry Henriksson verk, har presenterat boken för SBIF och vi har lovat marknadsföra den för våra medlemmar.
Ständerhuset och Riksarkivet i Helsingfors samt Malmgårds slott i Pernå är exempel på några av de byggnader
som Petterson har byggt. Om ni är intresserade går det redan nu att läsa mera och göra förhandsbeställningar
på sidan https://bengtr.sg-host.com/.
Nedan ett kort sammandrag av bokens innehåll:
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August Pettersson föddes 1855 i Pedersöre, Österbotten, i en byggmästaresläkt. Han flyttade till Helsingfors
1877 där han började arbeta som arbetsledare på olika byggen. Samtidigt studerade han vid Slöjdskolan,
eftersom det inte fanns någon specialskolning för byggmästare i Finland före industriskolornas grundande.
Helsingfors hade vid den tiden 35 000 invånare. Förutom offentliga byggnader fanns det endast några stenhus.
I allmänhet bodde man i trähus som var avsedda för en familj, med ekonomibyggnader eller möjligen en bostad
till på gårdssidan. Huvudstaden var en trästad, lik de trästäder i Finland som bevarats till våra dagar.
Under den senare hälften av 1870-talet började i byggnadsverksamheten i Helsingfors en högkonjunktur som
fortsatte nästan hela Petterssons liv. Han blev snart anförtrodd de mest krävande uppdragen vid de viktigaste
offentliga byggena i landet. Därtill uppförde han industribyggnader, ett sjukhus, banker och ett hotell, samt
många fina bostadshus som numera dels används som kontor, dels innehåller stadens mest eftertraktade
bostadslägenheter. Byggnadstekniken utvecklades snabbt, och Pettersson uppförde hela tiden de nyaste
konstruktioner som började användas. Under utlandsresor studerade han byggandet i Tyskland och
Skandinavien. Hela sitt liv arbetade han med landets mest framstående arkitekter. Arkitekturstilarna ändrades
totalt under Petterssons tid, han började med empire och nyrenässans och slutade med jugend och
nationalromantik.
1891 etablerade Aug. Pettersson ett eget byggnadsföretag och uppförde därefter både på entreprenad och
för räkning. Han var en av landets storbyggare, en av Byggmästareklubbens stiftare och dess första
ordförande.
Fem av de barn som han fick med sin hustru Maria Wilhelmina blev fullvuxna och fick senare avkomlingar. Vid
Petterssons frånfälle 1907 hade Helsingfors invånartal stigit till 120 000. Under hans tid uppstod det
storstadsmässiga Helsingfors med flervåningshus av sten, det centrum som vi fortfarande upplever som
innerstadens kärna och de gamla byggnader som bestämmer dess karaktär. Nästan alla Petterssons
viktigaste hus står kvar, de flesta omsorgsfullt underhållna och restaurerade.

Jubilarer
70 år
Kjell Holm 28.02 VNB

Ett stort grattis!

Ny medlem
Nicklas Ingves VBF

Välkommen med i verksamheten!

Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 28 februari.
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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