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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 04/2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KALLELSE TILL VÅRMÖTE 18.5.2019 I HANGÖ
Förbundets vårmöte och -kongress hålls i år den 17 – 19 maj i Hangö. Möteshandlingarna delas ut på plats
men kan beställas i förväg av förbundssekreteraren om så önskas.
Kongressplats: Regatta Spa Hotell, Torggatan 2, 10900 Hangö
Festplats: Brankis, Nycandergatan 8, 10900 Hangö
Priser:
Hela paketet med 2 övernattningar i dubbelrum blir 225 Euro/pers
Hela paketet med 2 övernattningar i singelrum blir 295 Euro/pers
Lördagsprogrammet med 1 övernattning i dubbelrum blir 160 Euro/pers
Lördagsprogrammet med 1 övernattning i singelrum blir 195 Euro/pers
Lördagsprogrammet utan övernattningar blir 95 Euro.
Kvällsfesten 80 euro och lördagslunch 15 euro.
Priserna inkluderar kvällsfest med middag inkl samtliga matdrycker på Brankis. Dessutom bjuds deltagarna
på bastu med tilltugg på fredagkväll samt eftermiddagskaffe på lördag.
Anmälan till förbundssekreteraren eller till Leo Gustafsson, 0400 875215 eller leo@pp.inet.fi senast den
16.4.2019 och inbetalning till VNB:s konto FI55 5549 8320 0106 63 senast den 17.4.2019.
Vi har ett begränsat antal rum reserverade sedan september 2018. Den 18.4 måste ej reserverade rum lämnas
tillbaka och efter det är det omöjligt att få ett hotellrum i Hangö. Allt är nu redan överbokat, så var ute i tid. Det
finns dock tältplatser på Silversand efter detta.
Program
Fredag
19.00

Lördag
09.30
10.00
hand
12.00
13.00
13.45
14.00

17.00
17.30

Kaffe på Brankis
Solenna akten på Brankis
•
VNB:s,SBIF:s hälsning
•
Stadens hälsning
•
Pigge och Ika Svenskberg
underhåller

18.30

Välkomstskål och utdelning av
förtjänsttecken
Supé
•
Pigge och Ika Svenskberg
drar snapsvisorna
Dans

Styrelsen sammanträder i HSF Marine,
Strandgatan, 10900 Hangö
Bastu och kvällsbit för anlända gäster
Bussen avgår från Regatta till
Frontmuseét i Lappvik
Guidad tur samt rundvandring på egen

19.00

Bussen avgår till Regatta
Lunch på Brasserie Regatta
Fullmaktsgranskning i Regattas
mötesutrymme
Vårmöte i Regattas mötesutrymme

21.00
Söndag
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Reservera tid för exkursion och lunch
ifall intresse finns

Svenska Byggmästare- och
Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f.
Drätselporten 3 B
00240 Helsingfors

045-633 2346
sbif@byggarna.fi
www.byggarna.fi

Vårmötets föredragningslista 18.5.2019
1. Mötets öppning
2. Väljs ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet
3. Väljs två protokolljusterare och två rösträknare
4. Konstateras att mötet är lagligt sammankallat och fastställes röstlängd
5.
Uppläses
styrelsens
berättelse
över
SBIF:s
verksamhet
under
senaste
verksamhetsgranskningsberättelse samt tillåtes diskussion om dem.
6. Fastställes bokslutet.
7. Beslutes om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Behandlas eventuella inlämnade motioner
9. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
Upphävande av Understödsfonden enligt senaste förbundsmötes beslut.
10. Mötets avslutning

verksamhetsperiod,

Infoturné 2019
Ännu hinner ni anmäla er till infotillfällena om byggbestämmelserna som trädde i kraft senaste år i Pargas och Ekenäs.
Märk att tillfället i Helsingfors är flyttat till hösten.
Bindande anmälan senast i vecka innan tillfället via länken https://www.lyyti.in/info2019

Tidtabell
11.4
Pargas, Stadshuset, Strandvägen 28
17.4
Ekenäs,
Yrkeshögskolan
Novia,
Raseborgsvägen 9
Hösten 2019
Borgå och Helsingfors
Deltagaravgift
Medlemmar (SBIF/VSF)
Övriga
Studerande

Program
kl. 12:30-16:00
•
Öppning, Joakim Högström SBIF
•
Brandsäkerhet i byggnader (Finlands Svenska
Brand- & Räddningsförbund)
KAFFEPAUS
•
Vad har ändrat – byggnadstillsynen (Pargas
och Kyrkslätt)
•
På kommande, Siru Lönnqvist VVS Föreningen

25 €
75 €
gratis

VNB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 21.3 höll VNB sitt marsmöte i form av en exkursion till Hangö stationsgårds underfartsbygge. Vi började med att se på
ritningar och att få info om projektet och dess framfart. Ralf Ajalin Oy är huvudentreprenör och på plats var Markus Tamminen och Mikko
Kanniainen. Projektet påbörjades på hösten 2018 och skall vara klart till midsommar 2020. Under infon blev vi bjudna på kaffe och tilltugg.
Efter detta förde de oss ut på arbetsplatsen och där var arbetena i full gång. Efter att ha fått info om projektet och sett arbetets gång och
svårighetsgrad, så förstår man nog att slutsumman närmar sej 9 millioner.
Efter rundvandringen så förflyttade vi alla 10 VNB:are oss till OP:s mötesrum i Forumhuset. Efter mötet blev det igen dags för kaffe/te och
en ost-skink semla(finländsk). De närvarande tackar för både Ajalins och VNB:s arrangemang.
Kryss i kalendern
Torsdagen den 25.4 kl 18.00 håller VNB sitt aprilmöte i Sune Grönroos stuga i Antskog. Sune är värd denna kväll, så vi får med spänning
se ”vad som komma skall”. Adressen dit är Seljänalavägen 30B.

VNB:s vårresa hålls denna gång på hösten. Närmare bestämt den 19 – 22 september. Vi åker denna gång till Gdansk i Polen.
Torsdagen den 19.9 kl 8.30 avgår Finnairs direktflyg till Gdansk. Söndag den 22.9 kl 20.05 startar vi tillbaka också nu med Finnairs
direktflyg.
Priset för denna resa är 680 euro för VNB medlemmar. 780 för medlemmarnas partner samt för andra föreningars medlemmar och 850
för helt utomstående. I priset ingår: Flyg med Finnair tur o retur, 3 x övernattning på hotell Wolne Miasto i Gdansk, 3 x frukost, 2 x middag,
4 x lunch, samtliga matdrycker, stadspromenad i Gdansk, 3 x dagsutfärder, alla busstransporter i Finland o Polen, alla skatter o avgifter
och svenskspråkig reseledare/lokalguide med på alla utflykter. Vi gör utflykter till bl.a Sopot och Gdynia. Vi gör också en utfärd till
ordenborgen Malbork. Fästningen är världens största till byggytan och Europas största tegelbyggnad.
Bindande anmälan till Leo Gustafsson 0400 875215/ leo@pp.inet.fi senast den 14.6.2019. Flyget skall vara bekräftat 3 mån före avfärd.
Vi har 30 platser reserverade så skynda er om ni vill säkra en plats. Vid skrivande stund har vi 14 anmälda.
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SBH
Hänt i föreningen
Ordinarie vårmöte ordnas 25.4.2019 klockan 19:00 på Restaurant Tekniska. Agendan är stadgeenlig. Möteshandlingarna
delas ut på plats. SBH:s delegater till SBIFens vårkongress väljs under mötet.
Kryss i kalendern
Skidresa till Tahko
9 hurtiga medlemmar och en studerande åkte till Tahko 14-17.3.2019, för att tillsammans erövra slalombackarna. Under det förlängda
veckoslutet i vårt glada gäng, utfördes flera grenar för att krona årets vinnare av Pyhä kampen. En av uppgifterna var att ta hand om ett
rått ägg och se till att det inte går sönder.

Pistarna var i gott skick, men vädret i sig var ”lonkerokeli”, dimmigt och små ruggigt.
Gänget värmde sig genom att delta på de olika
restaurangernas after ski / monotanssit.
Genom sitt starka kunnade och stabila hand kunde
Jesse kronas till vinnare av Pyhä kampen.

Exkursion till Västmetro 21.3.2019
SBH arrangerade en exkursion till Västmetrobygget
där 14 medlemmar deltog för att förundras över det
stora och dyra projektet. Vi fick en inblick över hela
projektets framskridande på Västmetrons huvudkontor.
En centimeter av denna tunnel kostar ca. 16 000 €
att bygga.

Vi fick besöka Stensviks kommande station,
där sprängningsarbetena redan var gjorda under
förra året och byggnadsarbetet var nu i full gång.

Stensviks station byggs av Skanska och kommer
vara färdig 2023.
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VBF
Hänt i föreningen
Mars månadsmöte hölls på Vasa byggcentrum och Antti från EDC höll ett informativt infotillfälle om deras produkt, en applikation som
hjälper en övervakare eller arbetsledare att hålla reda på allt vad åläggs en dito idag. Månadsmötets deltagare bjöds på kaffe och tilltugg
under tiden. Kvällen avslutades med punkten, månadsmöte.

Kryss i kalendern
VBF:s månadsmöte i april är vårmöte och kommer att hållas 25.4.2019 kl.18.00 vid Bock’s corner, Gerbyvägen 16. Mötesdeltagarna
kommer att få stifta bekantskap med De nya utrymmena..

NÖB
Kryss i kalendern
April månads möte hålls onsdag 10 april kl. 19.00 vid Nykarleby Bygg & Spåntak i Nykarleby på adressen Östra Åvägen 362 66900
Nykarleby. Företaget är Finlands ledande företag inom spåntak och taktjärning och man utför även en del entreprenadarbeten i Sverige.
Vi får bekanta oss med hantverket vid spåntillverkning, hur man väljer hållbara trämaterial och hur man tjärar trätak m.m. Kaffeservering!
Välkomna med och ta del av traditionell byggteknik med rationell teknik. Styrelsen samlas kl. 18.15.

ÖNB
Hänt i föreningen
Mötet på L’amour samlade 6 deltagare. Vi diskuterade kommande exkursionen till Raumo. Etelä Suomen Jätevesitekniikka bjöd på en
smaklig smörgås med dryck, föreningen tackar.

Kryss i kalendern
Inget möte i april, exkrsionen till Raumo för anmälda. Start 26.4 kl 7.00 från Fredsgatans turisthållplats.

ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF höll vårmöte 19.3. Kvällen föredragare var Ilkka Raita från Raita, som presenterade familjeföretaget. Raita har 2 linjer, Raita Domestic,
för småhus och Raita Infra, för större helheter. Ilkka förevisade Raitas produktsortiment, som var stort. Raita har även en nätbutik för sina
produkter. Ilkka påminde våra mötesdeltagare om att 31.10.2019 ska alla avloppssystem för småhus vara i skick.

Kryss i kalendern
April månadsmöte hålls 16.4.2019 och blir en exkursion till Kårkullas nybygge. Vi samlas klockan 19.00 i Kårkulla vid gamla Lilla Ro
hemmet. Kvällens värdar är Kårkullas fastighetschef Peter Blomgren samt en representant för huvudentreprenören.

Jubilarer
90 år
Olle Manninen 23.04 VBF

75 år
Jan-Erik Backholm 06.04 VBF

60 år
Peter Kronman 26.04 VBF

Ett stort grattis till er alla!

Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 30 april.
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
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________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare

