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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 02/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SBIF nytt
Styrelsen sammanträdde till sitt konstituerande möte tisdagen den 18 januari. På mötet
valdes Göran Selenius (VNB) till första vice ordförande och Suad Bjelic (VBF) till andra vice
ordförande för verksamhetsåret 2022. Vårmötet slogs preliminärt fast till 21 maj i Jakobstad,
men vi följer givetvis med utvecklingen av pandemiläget. Mera information om vårkongressen kommer i senare medlemsbrev.
Fakturan för medlemsavgiften har skickats ut i november 2021 till SBH:s, VBF:s, NÖB:s och
ÅBF:s medlemmar med 31 januari 2022 som sista betalningsdag. Hör du alltså till någon av
ovan nämnda föreningar och inte har fått en faktura ber vi dig vänligen kontakta
förbundssekreteraren.
Ungdomsutskottet har även det sammanträtt till ett första möte. Då Magdalena Marttila
(Vasa) lyfter sin examen under vårterminen valdes Henna Ala-Keturi (Raseborg) till ny
ordförande. Som nya medlemma i utskottet valdes Conny Wikström (Raseborg), Robin
Heinström (Raseborg), Jakob Lindvall (Vasa) och Henrik Kolppanen (Vasa) in. Även
ungdomsutskottet avvaktar med pandemiläget, men slog preliminärt fast fredagen den 8
april för nästa evenemang. Program och ort klarnar senare.
I december skickades en förfrågan ut till våra medlemmar angående intresset för Congridlicensser. Congrid är alltså ett digitalt arbetsverktyg för kvalitets- och säkerhetsdokumentation. För tillfället skulle det behövas ännu en handfull intresserade för att vi skall
kunna diskutera om en gemensam rabatt, så om det ännu finns intresserade får ni gärna
höra av er till förbundssekreteraren. Visat intresse är inte en bindande beställning.

ÖNB
Kryss i kalendern
ÖNB har inget möte i februari.
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VNB
Hänt i föreningen
VNB:s januarimöte blev inhiberat p.g.a coronan.
Kryss i kalendern
Torsdagen den 24.2 gör vi ett nytt försök att besöka Lavendels tvätteri i Hangö. Det här blir VNB:s VÅRMÖTE.
Tvätteriet finns i det s.k Helkama fabriken på Hamngatan 2. Vi träffas kl 18 utanför byggnaden. Parkering och
ingång från Västra hamnens sida. Max Forsman kommer att förevisa oss tvätteriet. Värisilmä har en filial i samma
byggnad och Krista Saurio kommer att berätta om Värisilmäs verksamhet här. Kolla förrän ni kommer till mötet
med Leo (0400 875215, leo@pp.inet.fi) eller med Görre (040 5582108, goran.selenius@op.fi) att mötet inte är
inställt igen.
INBJUDAN TILL VNB:s RESA TILL NORDBYGGMÄSSAN 28-30.04. 2022
VNB ordnar en exkursion till NORDBYGG 2022-mässan i Stockholm den 28 -30.04.2022. Vi åker med Frimans
buss som är med på hela resan och med Viking Gabriella
Här nedan får du en preliminär tidtabell och prislista.
I priset som efterföljer ingår: Kryssning i 2 pers. B4T-hytt , A la carte 3-rättersmiddag på ditresan, Buffetmiddag
på återresan, samtliga transporter, bussen med även till mässan. I priset ingår även samtliga matdrycker inkl.
snapsar och cognac. Frukosten ingår inte i grundpriset. Detta därav att många aldrig hinner till frukosten, och då
är det ju onödigt att vi betalar för den.
Priset för hela paketet är för icke medlemmar 340 euro/pers i 2 pers B4T-hytt. För VNB:are är priset 230
euro/pers. i 2 pers B4T-hytt. För övriga byggmästare föreningars medlemmar är priset 290 i 2 pers B4T-hytt. För
studerande i Novias bygglinjes 3 och 4 årskurs är priset 50 euro i 4-pers B4T- hytt. (Max 12 studerande)
Tilläggspris för singelhytt är 60 euro. Tilläggspris för frukosten är 12,00/frukost.
TORSDAG 28.04

Start från Hangö busstation
Ombordstigning
M/s Gabriella avgår
A la carte middag

kl 12.00
kl 15.20
kl 17.15
kl 18.00

FREDAG 29.04

Ankomst till Stockholm
Start till Älvsjö mässan
Start från mässan
M/s Gabriella avgår
Gemensam Buffetmiddag

kl 10.00
kl 10.15
kl 15.15
kl 16.30
kl 16.30

LÖRDAG 30.04

Ankomst till H:fors
kl 10.10
Samling vid bussen utanför terminalen
Retur till startorterna
Samtliga tider är lokala

Anmälan till Leo Gustafsson 0400 875215 eller E-post till leo@pp.inet.fi senast den 07.03.2022.
Vid anmälan: Ange namn, födelsetid, behov av specialdieter, fisk, kött eller grillad tofu vid á la cartemiddagen, påstigningsplats på bussen, frukost.
Byggmästare eller ingenjör som inte hör till föreningen, men som önskar bli medlem i VNB, deltar enligt
VNB-medlemmarnas prislista.
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SBH
Hänt i föreningen
Styrelsen samlades via Teams för att hålla konstituerande mötet för nya styrelsen. Styrelsen för år 2022 är:
Ordförande: Jesse Lehtinen
Viceordförande: Mikael Åhl
Sekreterare: Andreas Ermala
Kassör: Emilia Eklund
Ledamot: Johan Sundman
Ledamot: Tom Westerlund
Ledamot: Niklas Karlsson
Ledamot: Alexandra Forsén
Klubbmästare: Tom Westerlund
Kryss i kalendern
På grund av restriktioner har styrelsen beslutit att inget februarimöte ordnas.

VBF
Hänt i föreningen
Januari månadsmöte inhiberades efter styrelsens beslut
Kryss i kalendern
VBF:s Februarimöte hålls torsdagen den 24.2.2022 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.

NÖB
Kryss i kalendern
På grund av osäkerheten kring rådande Corona-restriktioner så inhiberas februari månadsmöte. Vi hoppas att
vi kan samlas igen i mars, mera info om mötet i nästa Meddelandet.

ÅBF
Kryss i kalendern
ÅBF har inget månadsmöte i februari.

3

Vill du vara med och utveckla byggarbetsplatser för höghusbyggen?
Rakennustieto arrangerar tre rundabordsdiskussioner för branschens aktiva. Läs mera och
anmäl er på https://www.rakennustieto.fi/pyorean-poydan-keskustelu. Diskussionen går på
finska.

Jubilarer
80 år
Paul Lindfors 06.02 SBH

70 år
Bengt Häggman 02.02 NÖB
Dick Jungerstam 09.02 VBF

Ett stort grattis till er alla!

OBS! Du som har en jubileumsdag (50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 eller 100 år osv.), 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 28 februari.
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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