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SBIF nytt
Styrelsen sammanträdde den 3 november för att bland annat gå igenom utkastet till den
reviderade Markanvändnings- och bygglagen. SBIF kommer att skicka in ett utlåtande där
vi bland annat tar ställning till att alla ansvariga arbetsledare i framtiden skall ha Fisebehörighet (eller en annan av miljöministeriet godkänd instans), oavsett projektets
svårighetsklass. Vi föreslår att kravet kunde gälla krävande byggen och högre. För projekt
av lägre svårighetsklass kunde byggnadstillsynen även i fortsättningen godkänna ansvariga
arbetsledare.
Vidare ifrågasätter styrelsen frisläppandet av bastu- och ekonomibyggnader på mindre än
30 m2. Kommer detta att leda till ökad svart arbetskraft? Förslagsvis kunde dessa
byggnader i framtiden kräva anmälan till byggnadstillsynen, som i sin tur har 30 dagar på
sig att reagera.
De som jobbar inom byggnadstillsynen skall enligt det nya förslaget alla ha Fise-behörighet
eller alternativt köpa in tillsynstjänster från större kommuner. Många små kommuner
kommer alltså bli tvungna att anlita en större kommun när det gäller behandling av krävande
byggen. SBIF:s styrelse fruktar att detta kommer att leda till ännu längre behandlingstider
och högre avgifter.
Sist, men inte minst, vill SBIF värna om att de rättigheter och behörigheter som
husbyggnadstekniker tidigare haft inte försämras. Enligt det nya förslaget kan en tekniker
som jobbat på byggnadstillsynen inte längre göra det eftersom övergångsregeln är på väg
att slopas. Däremot kan exempelvis en jurist uppfylla de nya utbildningskraven.
Utlåtandet skickas in i början av december, så om medlemskåren har några synpunkter får
ni gärna höra av er till förbundssekreteraren inom november månad.
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SBH
Hänt i föreningen
SBH ordnade sitt månadsmöte i oktober på Restaurang Tekniska. På plats hade vi 11 medlemmar.
Kryss i kalendern
Novembermötet ordnas på Restaurang Tekniska 18.11.2021 klo 19.00. Mikael Åhl presenterar kort aktuella
händelser i RKL varefter Timo Wilenius håller ett föredrag samt skolning om fantåg. Vi hoppas att medlemmarna
hittar igen tillbaka till möten!
JULFEST
16.12.2021 klo 18.00 ordnas traditionell julfest på Restaurang Tekniska. SBH välkomnar ÖNB till festen!
Börja alltså samla ihop lotterivinster!
De SBH medlemmar som bor österut och behöver skjuts kan kontakta Johan Sundman (johan@tomcon.fi).
Gemensam skjuts med ÖNB ordnas
Vi vill påminna att de medlemmar som får meddelandet ännu via post kan anmäla sin e-post adress till Joakim
på kansliet. Vi sparar pengar och naturen genom att skicka meddelandet elektroniskt!
Ha en trevlig höst!

VBF
Hänt i föreningen
Oktober månadsmöte som även var föreningens höstmöte hölls på Svenska Klubben. Mötesdeltagarna avnjöt
både möte samt tilltugg.
Kryss i kalendern
VBF:s Novembermöte hålls torsdagen den 25.11.2021 kl.18:00 vid Vasa Byggcentrum. Vi följer dock med
utvecklingen av Kovid-19 läget, så ett förbehåll finns. Tänk på Er egen situation och hälsa i första hand. För de
mötesdeltagare som vill delta i mötet på distans sänder ett mejl till: kenneth.julin@wartsila.com så får ni
Teamslänken i retur.

VNB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 21.10 höll VNB sitt oktobermöte på Socis i Karis. Man hade inte heller denna gång någon
föredragshållare så alla 12 närvarande medlemmar fick efter ordförandes korta mötesföredrag njuta av den
varma smörgås som serverades samt dela på de senaste nyheterna med varandra. Ordförande informerade att
styrelsen tidigare under veckan tagit in Erik Lindström som ny medlem i föreningen. Man kom även överens att
inte hålla någon julfest detta år. Man sätter hellre resurserna på vårens Nordbygg mässa i Stockholm.
Kryss i kalendern
Torsdagen den 18.11 håller VNB sitt novembermöte i form av en exkursion till Focus-bygget i Karis. VNByggservises VD John Lindqvist kommer och förevisar projektet. Vi samlas kl 17.00 utanför bygget. Adressen är
Centralgatan 92.
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NÖB
Hänt i föreningen
Torsdag 14 oktober höll NÖB traditionsenligt höstmöte i Svenska gården med 8 st medlemmar på plats och 2 st
som deltog per Teams-länk. Höstmötet kunde konstatera att bokslutet visade ett glädjande plusresultat, en
bidragande orsak till detta var att beläggningsgraden på fjällstugan ökat. Som föreningens ordförande fortsätter
Thomas Lund med Daniel Wikström som vice ordförande. Övriga i styrelsen är Leif Fagernäs, Daniel Store, Peter
Ljung, Thomas Kronholm och Carl-Gustav Björk. Höstmötet bestämde även att föreningens egen medlemsavgift
är oförändrad. Kommande verksamhetsårs största satsning kommer att vara arrangerandet av förbundets
vårmöte i Jakobstad i maj 2022.
Kryss i kalendern
November månads möte hålls torsdag 18.11 kl. 18.00 (OBS tiden!) vid maskinuthyrningsföretaget V-Lift i
Sandsund i Pedersöre på adress Banvägen 2 68600 Jakobstad. Företagets VD Mikael Vikström är kvällens värd.
Styrelsen samlas kl. 17.00. Varmt välkomna med!

ÅBF
Hänt i föreningen
Det sägs att man ska vara lite tokig om du vågar investera på sådan verksamhet som andra lägger ner. Kim
Ekström är inte tokig men har noggrant undersökt marknaden och läget för att placera en ny mjölkgård. 19.10
hade ÅBF glädjen att få besöka den nybyggda ladugården med tillhörande utrustning som är byggd på en
bergskulle i Simonby i Pargas stad. Vi var 4st medlemmar som deltog och Kim (han med mössa på huvudet i
bilden) guidade oss runt i den nyligen slutsynade ladugården. Han berättade att det var 2019 som tanken på att
bygga och driva en mjölkgård i Pargas föddes. Nu inväntar han att de beställda korna ska flytta in i början av
november och han har plats för totalt 74 kor i ladugården. ÅBF:s medlemmar har varit med i projektet, Sven
Sjöström har utfört konstruktions planering och Kaj-Johan Karlsson har fungerat som ansvarig arbetsledare.
ÅBF tackar för visiten och för en väl utförd presentation och vill önska framgång och lycka med mjölkproduktionen.

Kryss i kalendern
Nästa möte 16.11 i Kjells kitchens lokaler i Norrby. Mötet börjar klockan 19.00.
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ÖNB
Hänt i föreningen
ÖNB inhiberade mötet i oktober.
Kryss i kalendern
I november håller vi inget möte men i december är vi inbjudna till Helsinfors föreningens traditionella julfest den
16.12 kl 18.00.
Vi ordnar gemensamm skjuss från Fredsgatans turisthållplat, bussen startar 17.00 anmälningar till Anders senast
den 7.12.
Mera info i nästa möte.

Jubilarer i november 2021
85 år
Alf Holm 20.11 VBF
Sten Sandström 27.11 NÖB

70 år
Krister Lönnström 04.11 ÖNB
Bengt Lindfors 20.11 ÖNB

Ett stort grattis till er alla!

Nya medlemmar
Erik Lindström

VNB

Emil Westerback

VBF

Välkomna med i verksamheten!

OBS! Du som har en jubileumsdag (50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 eller 100 år osv.) på kommande,
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 30 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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