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SBIF nytt
På grund av den pågående pandemin har det inte kommit något medlemsbrev i tidigare i april. SBIF
följer givetvis myndigheternas direkt gällande coronaviruset och undantagstillstånd, varför styrelsen
och alla lokalföreningar har bestämt att lägga all aktivitet som kräver socialt umgänge på is
för resten av vårterminen. Nästa medlemsbrev i detta format skickas därmed ut först i början av
augusti om inte behov uppstår tidigare.
Detta innebär förstås också att förbundskongressen i Jakobstad inte hålls år 2020 utan flyttas fram
till våren 2021. Vårmötet kommer att hållas i höst, senast i samband med höstmötet. Mera om detta
i senare medlemsbrev.

SBH
SBH önskar sina medlemmar en trygg sommar och hoppas på att kunna återgå till månadsmöten i höst.

VBF
Kryss i kalendern
VBF kommer att ha sitt vårmöte senare i höst, vi avvaktar det rådande läget. Styrelsen hoppas att alla medlemmar tar hand
om sig och har kontakt mellan medlemmarna.

VNB
Hänt i föreningen
VNB:s exkursion till Koverhar hamn den 19.3 blev inhiberad p.g.a att hamnnämnden fr.o.m den 16.3
förbjudit utomstående gäster. En säkerhetsåtgärd för att förhindra koronaspridning.

1

NÖB
Maj Hälsningar från NÖB
Kom i håg att boka Fjällstugan RAMA.
I dessa Corona tider går det att resa till Äkäslompolo. Ta dig samman och boka stugan för kortare eller längre tid. Finns
möjlighet att vandra utefter fina vandringsleder, ingen trängsel. Disponent Bengt Häggman ( 0440663187 ) ger mera
information om pris och lediga tider i stugan.

ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF besökte efter sitt vårmöte TKU-Rakennus tillbyggnad av S-Market, som presenterades av ansvariga arbetsledaren
Petri Salmenoja. TKU-Rakennus har även rollen som byggherre i projektet. Affärsbyggnaden kommer från sommaren att
även inhysa Lidl. Tillbyggnaden beräknas vara färdig i augusti enligt tidtabellen och enligt Salmenoja ligger man bra till. SMarket har hållit butiken uppe under hela renoveringen, vilket krävt en del planering från entreprenörens sida. Lidl kommer
att öppna 4.6.2020. När tillbyggnaden är färdigställd kommer S-Market att ha en sammanlagd yta på 3000m² och Lidl
2000m².
Intill TKU-Rakennus projekt pågår även en nybyggnad av en småbåtshamn vid sundkanten, vilket kommer att möjliggöra
besök med båt även till S-Market. Hamnprojektet byggs av Oteran och är helt fristående från TKU-Rakennus bygge. ÅBF
tackar Petri Salmenoja för en intressant presentation och förhandstitt i affärerna.
Kryss i kalendern
ÅBF tar paus i sin verksamhet p.g.a. rådande situationen i landet med Corona viruset. Vi fortsätter verksamheten i höst, ifall
läget så tillåter.

Anvisning för reparationsprojekt i bostadshus under coronaepidemin
Pressmeddelande 15.4.2020 kl. 16.10
(https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Byggande/Anvisning_for_reparationsprojekt_i_bosta(56571))
Social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet
Statsrådets begränsningar för att bekämpa spridningen av coronaepidemin inverkar också på planeringen och
genomförandet av reparationsprojekt i byggnader.
Social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet har utarbetat anvisningar som beskriver vilka saker som
ska beaktas i reparationsprojekt under coronaepidemin. Anvisningen tillämpas när det finns invånare i
reparationsobjektet under den tid reparationen pågår.
Syftet med anvisningen är att förebygga spridning av sjukdomen i samband med reparationsprojekt samt att
skydda hälsan hos arbetstagarna och de personer som befinner sig i de byggnader som ska repareras.
Anvisningen gäller i första hand husbolagens behov, men den kan till tillämpliga delar också användas vid
reparationer av egnahemshus. Vid reparation och nybyggnad av tomma bostäder ska man beakta smittorisken
mellan arbetstagarna.
Anvisningen baserar sig på läget den 9 april 2020 och den uppdateras vid behov.
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Utöver social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet har Valvira, regionförvaltningsverket, Institutet för
hälsa och välfärd, Fastighetsförbundet, Suomen Isännöintiliitto, Finska egnahemsförbundet, Rakli och
Byggnadsindustrin deltagit i beredningen av anvisningen.
Anvisningen hittar ni på
https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Byggande/Anvisning_for_reparationsprojekt_i_bosta(56571)

Nya medlemmar
Simon Öst
NÖB
Kent Jensen von Schulmann VNB

Dennis Pienkuukka VBF

Välkomna med i verksamheten!
Jubilarer
90 år
Karl-Erik Grönqvist 01.06 VNB

85 år
Valdemar Svens 04.05 VBF

80 år
Anders Tarvos 05.04 VBF
Tapio Marjamäki 17.04 ÅBF
Allan Nynäs 06.06 NÖB
Stig-Göran Hildén 15.07 ÅBF

75 år
Jan Löfhjelm 11.05 SBH
Bob Tigerstedt 07.07 VNB
Reinhold Klockars 13.07 VBF

70 år
Jan-Erik Bäckman 08.05 ÖNB
Bernt Ingerström 10.06 NÖB
Håkan Dahlström 28.06 VBF
Börje Backman 23.07 VBF
Torvald Björkqvist 25.07 VBF

60 år
Bodil Dahlin 09.04 NÖB
Thomas Lund 01.05 NÖB
Peter Johansson 25.05 ÖNB
Stefan Fagernäs 13.06 NÖB
Kenneth Sonntag 27.06 VNB

50 år
Knut Lehtinen 18.04 ÅBF
Christer Lindqvist 29.06 VBF
Anna Friberg 31.07 VNB
Ett stort grattis till er alla!

Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 1 augusti.
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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