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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 06/2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kallelse till SBIF:s höstmöte och RKL:s svenskspråkiga distrikts möte 5.11.2020 kl. 17.00
SBIF:s höstmöte hålls torsdagen den 5 november kl. 17.00 via Microsoft Teams. Anmäl om ditt
deltagande senast måndagen den 2 november till förbundssekreteraren 045 633 2346 eller
sbif@byggarna.fi. Fullmakterna bör vara förbundssekreteraren till hands senast tisdagen den 3
november. Ifall du inte har tillgång till Microsoft Teams kan du kontakta din lokalförenings
styrelserepresentant som ordnar så att du kan delta i mötet:
SBH: Johan Sundman
VBF: Kenneth Julin
NÖB: Thomas Lund
VNB: Göran Selenius
ÖNB: Anders Tallberg
ÅBF: Kenneth Koskinen
Föredragningslista och övriga möteshandlingar skickas per e-post till alla deltagare.
Vårmöte 30.9.2020
SBIF:s vårmöte hölls onsdagen den 30 september via Microsoft Teams. Stadgeenliga ärenden
behandlades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Under punkten övriga
ärenden togs en eventuell försäljning av SBIF:s gamla kansli i Malm upp. Mötet befullmäktigade
styrelsen att gå vidare med försäljningen.
SBIF nytt
Ungdomsutskottet arrangerade en sammankomst i Ekenäs den 25 september. Dagen
inleddes med ett besök på Raseborgs
energis CLT-bygge, som för många av
deltagarna var första bekantskapen med
CLT. Trots det rådande corona-läget
lyckades, ett lite mindre gäng än vanligt,
ordna en bra fest på kvällen.
Ungdomsutskottet hoppas kunna
komma med nya evenemang i vår!

åter-
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Nu finns Byggnadskalendern 2020-2021 på kansliet, och den
kommer som senaste år att delas ut på lokalföreningarnas
månadsmöten till alla deltagande medlemmar. Om du inte
har möjlighet att delta i månadsmöten, men ändå vill ha
Byggnadskalendern kan du liksom tidigare beställa den
avgiftsfritt från kansliet.

SBH
Kryss i kalendern
Kallelse till SBH:s höstmöte 15.10.2020 klockan 19 på Tomcons kontor, Kauppakaarre 1, 00700 helsingfors.
Agendan är stadgeenlig. Möteshandlingarna delas ut på plats.
SBH:s delegater till RKL:s förbundsmöte i Jyväskylä väljs under mötet.

VBF
Hänt i föreningen
September månadsmöte hölls på Vasa Byggcentrum. Månadsmötets deltagare fick ta del av Dry Power, Dry Power driver
effektivt bort fukten från källarmurar och grunder och fungerar i de flesta väggar av tegel, betong, cement och sten. Med
hjälp av små, ofarliga elektriska impulser laddas vattenmolekylerna i väggen med positiva joner. I enlighet med naturens
lagar vandrar vattnet ut mot den negativa jorden och muren blir torr. Dry Power bygger på beprövad teknik och välkända
principer om elektroosmos. Efter diskussioner var mötesdeltagarna sugna på kaffe med tilltugg innan månadsmötet vidtog.

Kryss i kalendern
VBF:s Oktobermöte som också är höstmöte kommer att hållas torsdagen den 22.10.2020 kl.19.00 vid Vasa Byggcentrum.
För de mötesdeltagare som vill delta i mötet på distans så sänder ett mejl till: Kenneth.julin@wartsila.com så får ni
Teamslänken i retur.

VNB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 17.9 höll VNB sitt septembermöte i form av en exkursion till Koverhar hamn. Här mötte oss Björn Peltonen
vid porten. Här berättade han om hamnens historia. Han redogjorde också om Nord Stream vars rör skeppades ut via
hamnen. Därefter åkte vi ett varv runt området där vi fick se konkursboets och hamnens område. Efter det begav vi oss till
hamnkontoret där han serverade oss en läcker paj samt kaffe o läsk. Här blev det sedan mera hamnhistoria samt
Hangöpolitik. Alla 15 närvarande tackar. Man kan konstatera att tiderna har förändrats. Förr i tiden fick man inte annat än
alkohol att dricka i hamnen, men numera är sådant helt förbjudet i hamnen.

Kryss i kalendern
Nästa möte börjar även med en exkursion. Tisdagen den 13 oktober kl 17.00 skall vi besöka Raseborgs Energis nya
kontorsbyggnad som byggs med CLT-konstruktion. Adressen är Per Sommargata 2 i Ekenäs. (bredvid Rautia). Här kommer
vd Frank Hoverfelt att ta emot oss och berätta om projektet.
Därefter förflyttar vi oss till Motell Marine var vi håller HÖSTMÖTE och intar en varm smörgås.
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NÖB
Hänt i föreningen
Den 17 september hölls månadsmöte vid företaget Ab Tomas Kjellman i Kållby, Pedersöre. Företaget blev detta år utsett till
årets företag i Pedersöre kommun och har varit verksamt i över 30 år. Företaget har specialiserat sig på försäljning av
jordbruksmaskiner och speciellt gödselvagnar både för torr- och flytgödsel. Man anses vara ett av de ledande företagen
inom Europa inom sin nisch. Sedan 1997 har man egen import på olika märken och man deltar aktivt på mässor utomlands
för att marknadsföra detta. Under detta år har företaget flyttat från sin tidigare lokal i Ytteresse till Nautors gamla
hallutrymmen i Kållby som man köpt och restaurerat för både butik, lager och serviceutrymmen. Tack vare flytten har man
kunnat utveckla hanteringen av sitt stora lager med reservdelar och handeln med reservdelar är ett segment som ökar med
5-10 % per år. Med sina 19 anställda och en årsomsättning på ca 5 miljoner är målsättningen att fortsätta växa och att
utveckla företagets maskinservice. Alla 13 närvarande Nöbbare kunde konstatera att företaget fått fina, rymliga och
ändamålsenliga utrymmen att verka i och tackar för kaffet med dopp som vi bjöds på.

Företagaren Tomas Kjellman förevisar företagets nya reservdelslager.

Kryss i kalendern
Föreningens Höstmöte hålls torsdag 22.10.2020 i Svenska gården i Jakobstad kl. 19.00. Stadgeenliga ärenden. Håkan
Nyman besöker mötet och berättar om fastighetsinvesteringar i Kalajoki. Kaffeservering! Varmt välkomna! Styrelsen samlas
kl. 18.

ÅBF
Hänt i föreningen
15.9 gjorde ÅBF ett arbetsplatsbesök till renoveringen av branddepån. Jonatan Reuter som är kontaktperson för
renoveringen förevisade vad som har gjorts. En del av arbeten görs som talko och där har ÅBF deltagit bland annat med
planering. I besöket deltog 3 medlemmar.

Kryss i kalendern
ÅBF håller föreningens höstmöte tisdag 27.10.2020 klockan 19.00 i Kjells kitchens lokal i Norrby.
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ÖNB
Hänt i föreningen
ÖNB höll vårmötet och höstmötet den 30.9 efter förbundets vårmöte. Till ÖNB:s nya ordförande valdes Amelie Gustafsson.

Kryss i kalendern
Oktober mötet hålles som excursion till Runo hotell bygget den 15.10. Samling vid Krämaregatan kl 18.00.
November mötet excursion till Kråkö bryggeri den 19.11 pris 38 euro/pers närmare uppgifter i nästa meddelande.

Amelie Gustafsson heter jag och är hemma från Sondby i Borgå urskogen. Jag
blev vald till ordförande för ÖNB fr.o.m. 2021 framåt. Jag blev färdig byggmästare
från Novia 2019 och har jobbat i Sköldvik i 2 år på Porvoon Maske Oy. Nu på
hösten började nya vindar blåsa och jag befann mig på mitt nuvarande jobb T2H
i Vanda, här jobbar jag som arbetsledare på ett höghusbygge. Så mina veckor
går ganska långt ut på att jobba och när jag kommer hem till min sambo och
våra två hundar så brukar tiden spenderas endera i skogen med hundarna, på
jakt eller hemma med sambon och fixa på huset, gården och crossina. Om det är
något mer ni funderar med mej eller något ni skulle vilja veta så hör gärna av er!

Nya medlemmar
Felicia Andersson VBF

Välkommen med i verksamheten!

Jubilarer
90 år
Åke Lund 08.10 SBH

80 år
Henry Hassel 22.10 NÖB (ingen mottagning)

75 år
Jan-Tore Magnusson 23.10 ÖNB

70 år
Timo Wilenius 17.10 SBH
Krister Dahlgren 29.10 VBF

Ett stort grattis till er alla!

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 31
oktober.

Med vänlig hälsning

________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare
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