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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 07/2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Infoturné 2019 - hösten
SBIF:s och VVS Föreningens gemensamma infotillfällen fortsätter genast i september. Kom och hör
hur det nya bestämmelserna påverkat byggbranschen. På tillfället får du även höra om
brandsäkerhet i byggnader och veta om vad som bereds som bäst inom EU och miljöministeriet.
Vi besöker

Program
kl. 12:30-16:00
• Öppning – Joakim Högström (SBIF)
• Brandsäkerhet i byggnader - brandinspektör
KAFFEPAUS
• Vad har ändrat – lokala byggnadstillsynens
representant
• På kommande – Siru Lönnqvist (VSF)

17.9 Helsingfors, Arcada
19.9 Borgå, Kulturhuset Grand
24.9 Vasa, Novia
26.9 Pargas, Stadshuset

Deltagaravgift
Medlemmar (SBIF/VSF) 25 €
Övriga 75 €
Studerande gratis
Priserna moms 0%. Vi är inte momspliktiga.
Minimideltagarantal 10 personer/ort.
Anmälning
Bindande anmälan senast 1 vecka innan
tillfället
https://www.lyyti.in/info_2019
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RKL:s ordförandeseminarium i Tallinn 30-31.8.2019
Senaste veckoslut höll RKL ett tvådagarsseminarium för medlemsföreningarnas ordförande i Tallinn.
Temat var som bekant styrelsereformen och endast Peter Broman från ÖNB var närvarande från de
svenskspråkiga föreningarna. Detta ledde bland annat till när det kom till omröstning om de svenska
föreningarna skall garanteras en styrelseplats i framtiden var endast en tredjedel av de närvarande
för förslaget.
Detta innebär i sin tur förmodligen att de svenskspråkiga föreningarna inte kommer att höra till
samma distrikt i fortsättningen enligt det förslag som kommer att presenteras under hösten. Tanken
är ärendet behandlas på RKL:s förbundsmöte i Jyväskylä 2020, inte ännu i Lahtis denna höst. Mera
uppgifter fås av Peter Broman, 0400-771254.

Ungdomsutskottet möts i Åbo 4.10.2019
Ungdomsutskottets årliga evenemang går i år av stapeln i Åbo den 4 oktober. I år platserna
begränsade för studeranden till totalt 25 stycken. Resor, övernattning och programmet kostar som
vanligt ingenting för studeranden. Anmäl er till Tinja Westerlund i Vasa eller till Sabina Sjöholm i
Ekenäs. Ifall ordinarie medlemmar vill delta är ni också hjärtligt välkomna, kontakta
förbundssekreteraren för mera information! Nytt för i år att det även kommer ett gäng svenska
studenter från SBR i Sverige.
Program
Kl. 12.00
Kl. 13.30 – 15.30
Kl. 18.00 – 23.00

Lunch
Besök på Kakolabacken där Finlands tidigare mest beryktade fängelse
byggs om till hotell och bostäder.
Sitz på Kåren. Åbo Akademis studentkårs hus är välkänd festplats för
stadens studenter. Kom ihåg att anmäla om specialdieter.

SBH
Kryss i kalendern
Efter en skön sommar, med sol och växlande väder, har hösten börjat anlända och då kommer de vanliga
rutinerna tillbaka. Torsdagen den 19.9.2019 klockan 19 på Tekniska salarna är det dags för höstens första
månadsmöte.

VBF
Kryss i kalendern
VBF:s månadsmöte i september kommer att hållas 26.9.2019 kl.18.00 vid Wasa Teater, välkomna.
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VNB
Kryss i kalendern
Torsdagen den 12 september inleder VNB höstsäsongen med att köra kartingbilar på Gokart-banan i Silversand
i Hangö. Vi har körtid mellan kl 17.30 – 19.00. Vi samlas vid banan ca kl 17.00. Efter körandet förflyttar vi oss till
Roxx i Östra hamnen där vi håller månadsmöte och äter något gott. Arrangörerna vill veta hur många som
kommer att köra, så bindande anmälan till Leo Gustafsson på tel 0400 875215 eller e-post leo@pp.inet.fi senast
den 8 september. Skicka gärna text-meddelande eller e-post, för om jag är på stugan så kan det vara svårt att få
telefonkontakt.

NÖB
Kryss i kalendern
September månadsmöte hålls vid Ramirent Finland Oy:s kundcenter i Jakobstad torsdagen den 19:e
september
kl. 19.00. Adress till kundcentret är Korsmosståget 2 68600 Jakobstad.
Joni Bergfors berättar om arbetsskydds- och trafikskyddsprodukter för byggarbetsplatsen och Sami Ojala
berättar om utrustning för dammskyddsarrangemang och undertryck. Rundvandring i
kundcentrets utrymmen med Stig Blomqvist. Styrelsen samlas kl. 18. Välkomna med på höstens första möte!

ÅBF
Kryss i kalendern
Vi träffas den 17 september vid branddepån invid begravningskapellet.
Den 26.9 håll SBIF och VVS föreningen ett infotillfälle i Stadshuset. Läs mera ovan.

ÖNB
Kryss i kalendern
Nästa möte den 19.9 klockan 18.00 på Bistro Gustaf, Mannerheimgatan 9.
Information om RKL:s förnyande planer av styrelseplatserna.

Lagutkast sänds på remiss: understöd för undersökning av byggnaders skick och
planering av reparationer av bostäder med inneluftsproblem
Pressmeddelande 27.8.2019 kl. 10.17

” Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till en regeringsproposition med
bestämmelser om understöd för undersökningar av bostadsbyggnaders skick och
planering av reparationer i byggnader och bostäder med fukt- och mögelskador
och inneluftsproblem.
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Understödet kan uppgå till högst 50 procent av de faktiska kostnaderna. Enligt
förslaget kan understöd beviljas de bostadsaktiebolag som äger byggnaderna i
fråga eller småhusägare. Understödet är inte avsett för professionella aktörer, t.ex.
hyreshusbolag.
Syftet med understöden är att förbättra situationen för dem som bor i byggnader
med fukt- och mögelskador och inneluftsproblem genom att uppmuntra och stödja
ägarna när det gäller att renovera byggnaderna och iaktta planmässig
fastighetshållning.
Bestämmelser med noggrannare villkor beträffande beviljande av understöd
utfärdas genom förordning av statsrådet. Till exempel undersökningar av en
byggnads skick bör utföras av en behörig person och uppnå den goda standard
som fastställts i branschen. Som behöriga betraktas personer som uppfyller
kompetenskraven enligt förordningen om boendehälsa eller som har annan
motsvarande tillräcklig kompetens för undersökning av en byggnads skick, och
därtill arbetserfarenhet.
Lagen bidrar till genomförandet av regeringsprogrammet, i vilket det föreslagits ett
årligt anslag på 2,3 miljoner euro för understöden. Lagen svarar dessutom delvis
på riksdagens uttalanden om fukt- och mögelskador i byggnader.
Understöden beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
(ARA). Avsikten är att lagförslaget ska överlämnas till riksdagen hösten 2019 i
form av en budgetlag som ska träda i kraft den 1 januari 2020.
Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 16 september
2019.
Remissmaterial (utlåtande.fi)”

Ny ordinarie medlem
Kristian Häggroth VNB

Välkommen med i verksamheten!

Jubilarer
75 år
Bertel Julin 15.09 NÖB

70 år
Fjalar Djupsjöbacka 28.09 NÖB

50 år
Bjarne Grönholm 30.09 ÖNB

Ett stort grattis till er alla!

Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 30
september.
Ni som vill bidra till inbesparade postavgifter för föreningarna meddela er e-postadress till
förbunds-sekreteraren. Kontaktuppgifter finns högst upp på Meddelandets första sida.

Hälsningar!

________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare
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