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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RKL:s SVENSKSPRÅKIGA DISTRIKTS DISTRIKTSMÖTE 29.10.2019 I BÖLE
RKL:s svenskspråkiga distrikt höll sitt möte i Böle tisdagen den 29 oktober. På plats var fem personer, inklusive
förbundssekreteraren och RKL:s representant Hannu Järveläinen. Dessutom deltog ytterligare sex personer
via Skype. Järveläinen framförde RKL:s hälsning och det som väckte diskussion var givetvis RKL:s
styrelsereform. Förslaget är att distrikten försvinner och att det istället bildas fem nya områden. Alla svenskspråkiga föreningar var ense om att detta skulle försämra demokratin inom RKL och lämnar därför in ett
gemensamt ställningstagande till RKL. Avslutningsvis valde mötet Jesse Lehtinen till ordinarie representant i
RKL:s huomionsoitustoimikunta och Anders Tallberg till suppleant.

SBIF nytt
Den 3-5 oktober arrangerade Ungdomsutskottet en träff i Åbo, med besök till Kakola och sitz på Kåren på
kvällen. Sammanlagt cirka 40 studerande från Ekenäs och Vasa tog emot ett gäng på 10 studerande från
Sverige. Delade i två grupper besökte deltagarna Kakolabacken där det ökända fängelset tidigare låg. Idag
byggs det om till hotell, restauranger samt bostäder, av ett familjeföretag. Flera av familjemedlemmarna har
tidigare varit aktiva på området under fängelseeran.
Kvällen avslutades som vanligt med en sitz, under vilken Alex Cohen från SBR, som också fungerade som de
svenska studenternas reseledare, passade på att bjuda in våra studeranden till ett motsvarande evenemang
i Sverige i nästa år.

Hälften av gänget på Kakolabacken.
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SBH
Hänt i föreningen
SBH hade sitt höstmöte den 17.10.2019 på Tekniska salarna. Styrelsen kommer fortsätta i samma konstellation som detta
år.
SBH/RKL medlemmar har möjlighet att pröva på Padel, en racketgren som är en kombination av tennis och squash.
Vi har turer tillsammans med HRMY på torsdagar klockan 16-18 i Vik.
Ta kontakt med Alexandra alexandra.forsen@realia.fi för mer information.
Kryss i kalendern
Nästa månadsmöte kommer vara 21.11.2019 kl 19 på Tekniska salarna.

VBF
Hänt i föreningen
Oktober månadsmöte som också var Föreningen höstmöte hölls på Vasa Byggcentrum. Månadsmötets deltagare tog del av
InviSenses fuktsensorer och hur deras teknik fungerar i byggnader. Till sist avslutades kvällen med punkten, månadsmöte.
Kryss i kalendern
VBF:s Novembermöte kommer att hållas torsdagen den 28.11..2019 kl.18.00 vid Kyrö destillery i Storkyro. För
bussanmälningar görs anmälan till Vasa Byggcentrum före 14.11.2019 kl.15.00. Bussen avgår från Byggcentrum den 28:e
kl.17.00. Mötesdeltagarna kommer att få stifta bekantskap med deras utrymmen och produkter.
Kom ihåg att anmäla Er!

VNB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 17.10 höll VNB sitt höstmöte hos Karis Telefon i Karis. Vi började med kaffe och mäktiga örfilar. Samtidigt
berättade kvällens föredragshållare Jonna Kankaanpää om Karis Telefons verksamhet och om vilka områden som hade
fibernätet klart och vilka områden som var under arbete samt kommande områden. Efter det höll föreningen höstmöte. Kim
Isaksson återvaldes till ordförande och Leo Gustafsson till viceordförande. Styrelsen blev också återvald. Till delegater till
SBIF:s höstmöte i Lahtis valdes Kim Isaksson, Görre Selenius, Henner Nylund, Tobbe Brusas och Leo Gustafsson.

Kryss i kalendern
Torsdagen den 14.11 håller VNB sitt novembermöte med början kl 18.00 hos EKTA Bryggeri på Bryggerigården i Ekenäs.
Adressen är Bryggerigatan 13. Där får vi bekanta oss med bl.a äppelsider bryggandet. Därifrån fortsätter vi till Motell Marine
för att hålla möte samt inta en varm smörgås.
Torsdagen den 28.11 kl 17.00 håller VNB konstituerande möte i Andelsbankens konferensutrymme på Stationsvägen i
Ekenäs
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NÖB
Hänt i föreningen
NÖB höll höstmöte den 10 oktober 2019 vid Svenska Gården i Jakobstad, 15 personer deltog.
Höstmötet valde Thomas Lund till ordförande i styrelsen för kommande period. Styrelsemedlemmarna Carl-Gustav Björk,
Daniel Store och Leif Fagernäs som vari tur att avgå omvaldes och Thomas Kronholm invaldes som ny medlem. Till styrelsen
hör från tidigare Daniel Wikström och Peter Ljung.

Kryss i kalendern
Följande månadsmöte hålls vid JA-KO BETONI OY i Karleby den 21 november 2019 kl. 19:00.
Adress: Vasavägen PB 202 67101 Karleby. Styrelsen samlas kl. 18:00 på samma plats.
Alla medlemmar välkomna
OBS!
Boka tid till vår stuga i Äkäslompolo inför vintern! Ring Disponent Bengt Häggman +358 440 663187

ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF höll föreningens höstmöte tisdag 15.10 i Kjells Kitchens lokaler. Kenneth Koskinen återvaldes till ordförande och
Mathias Jensén återvaldes till vice ordförande för 2020.
Förutom stadgeenliga ärenden fick vi ta del av en presentation av Jukka Peippo från Perustava som presenterade företaget
och dess verksamhet. Perustava är Finlands största byggare av platsgjutna betonggrunder. Företaget har ca 230 anställda.
Företaget har egen planering och även sedan 2018, genom företagsköp, egen elementproduktion. Perustava bygger ca
3000 grunder i året och omsätter ca 42 miljoner euro. Föreningsmedlemmarna blev även bjudna på smörgås och dricka.
ÅBF tackar Perustava för en intressant presentation.
aler.
Kryss i kalendern
Nästa månadsmöte hålls tisdag 19.11.2019. Mötet börjar klockan 19.00 i Kjells Kitchens lokaler.
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ÖNB
Hänt i föreningen
Höstmötet samlade 8 deltagare. Återval på alla punkter. Etelä Suomen Jätevesitekniikka bjöd på en smaklig smörgås med
dryck.
Kryss i kalendern
November månads möte hålls på REIM Porvoo Oy:s kontor den 21.11 klockan 18.00. Bastun är varm och matbit med
dryck utlovas. Adress, Mannerheimgatan 7, 2 våningen. Anmälningar till Anders 040 7696 383 senast 18.11.2019.

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ändringar i förordningen om byggnaders brandsäkerhet
Pressmeddelande 23.10.2019 kl. 11.15
Ändringar föreslås bland annat i bestämmelserna om skyddsbeklädnad för invändiga ytor i träbyggnader och
om brandsektioneringsväggar i stora växthus.
Enligt förslaget ska kravet på skyddsbeklädnad för invändiga ytor i byggnader i brandklass P2 med 1–2
våningar slopas, om de material som används i väggarna uppfyller de brandtekniska egenskaper och har den
minimidensitet som kännetecknar trä. Ändringen underlättar till exempel projekteringen av stora
stockbyggnader eller andra byggnader med väggar av massivt trä och där byggnaden har högst två våningar.
Ändringen möjliggör också synliga träytor inne i byggnaderna.
Enligt förslaget ska brandteknisk sektionering som baserar sig på arealen av stora växthus i fortsättningen inte
krävas i fråga om växthus med mycket liten brandbelastning. Ändringen underlättar odlingen av växter,
eftersom växterna då inte skuggas av sektionerande väggar och byggkostnaderna sjunker.
De ovan nämnda ändringarna bidrar till att genomföra den del av regeringsprogrammet som handlar om
främjande av träbyggande och om granskning av byggbestämmelserna med tanke på jordbrukets
konkurrenskraft.
Det föreslås också vissa andra ändringar i förordningen som svar på respons som lämnats av dem som
tillämpar den nuvarande förordningen. Ändringarna leder till tydligare tolkning av förordningen och sänker de
byggkostnader som tillämpningen av förordningen medför.
Utlåtanden tas emot fram till den 29 november
Mer information: Jorma Jantunen, byggnadsråd, tfn 0295 250 105, jorma.o.jantunen@ym.fi

Jubilarer
85 år
Birger Näsman 28.11 VBF

80 år
Per-Erik Strömsholm 29.11 NÖB

75 år
Jahn-Christer Karle 24.11 SBH
Ralf Saarinen 30.11 ÅBF

50 år
Niklas Karlsson 10.11 SBH

Ett stort grattis till er alla!

Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den sista november.
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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