Svenska Byggmästare- och
Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f.

045-111 7808
sbif@byggarna.fi
www.byggarna.fi

SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 06/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÅRMÖTE 11.6.2022 I JAKOBSTAD
Förbundets vårmöte och -kongress har hållits den 10-12 juni i Jakobstad. Samtidigt firades
NÖB:s 70-årsjubileum.

På fredag kväll bjöd NÖB på mat och bastu ute på Mässkärs lotsstation. Styrelsen höll ett
möte på båten på vägen ut. Efter maten fick deltagarna välja om de badade bastu eller gick
på en guidad rundtur.
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Lördagen inleddes med guidad busstur runt Jakobstad, med stop i Pedersöre kyrka och
kaffepaus i Villa Sveden. Vårmötet hölls på Musikcafé After Eight. Lunch intogs tills sköna
toner av Elin Kackur och efter det fick deltagarna ta del av tidigare stadsmuseichef Guy
Björklunds föredrag kring temat ”Från timmerman till byggmästare”.
Innan mötet öppnades förde ännu Mikael Åhl fram RKL:s hälsning. Trots att SBIF inte har
personal på RKL:s kontor värnar RKL om svenskans ställning och service finns att få på
svenska. 40 % av den nuvarande personalen är helt tvåspråkig.
På vårmötet behandlades stadgeenliga ärenden; styrelsen och förbundssekreteraren
beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Dessutom behandlades ansökningar
om förtjänsttecken, Årets SBIF-byggmästare samt nya hedersmedlemmar. Stora
förtjänsttecknet beviljades åt Bengt Häggman, Mikael Åhl och Göran Selenius. Åhls och
Selenius tecken delas ut på SBIF:s 70-årsjubileum den 30 september. Till Årets SBIFByggmästare utsågs Håkan Nyman från NÖB, utmärkelsen delades ut senare på kvällen
på NÖB:s 70-årsfest. För lång och trogen tjänst för både SBIF och lokalföreningarna
beslöt årsmötet att kalla Peter Broman och Kenneth Koskinen till Hedersmedlemmar på
SBIF:s 70-årsjubileum den 30 september i Helsingfors.

Efter vårmötet uppvaktade förbundsordförande, Kenneth Julin, Kenneth Koskinen och Leo
Gustafsson med anledning av deras personliga jubileumsår. Dessutom var det tänkt att
Johan Sundman och Tomson Holmlund skulle avtackas för sina insatser i SBIF:s styrelse,
men eftersom de inte var på plats sker det istället den 30 september i Helsingfors.
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NÖB:s 70-årsjubileumsfest firades högtidligt på Restaurang Pavis, där både SBIF:s och
RKL:s ordföranden förde fram sina hälsningar och gratulationer.

SBIF:s Lilla Förtjänsttecken delades ut till följande Nöbbare: Daniel Store, Sixten
Fagernäs, Bernt Ingerström, Erik Slotte, Thomas Lund, Leif Fagernäs samt Peter Ljung
(som inte var närvarande). Bengt Häggman var ej heller på plats så han får sitt Stora
Förtjänsttecken vid ett senare tillfälle.
Håkan Nyman deltog däremot i festligheterna och tog
stolt emot utmärkelsen Årets SBIF-Byggmästare.
Arkitekt Roger Wingren filosoferade i sitt festtal över
byggandets historia.
Ett stort tack till NÖB som ordnade en väldigt lyckad
vårkongress och lyckades till och med pricka in perfekta
väderförhållanden! I slutet av vårmötet steg Peter
Broman och Anders Tallberg upp och bjöd in alla
deltagare till Borgå nästa vår, tack även för den
inbjudan!
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Anmälningen till SBIF:s 70-årsjubileum och Building Forum är nu öppnad!

Mera information och anmälan:
https://www.byggarna.fi/nyheter/building-forum-och-sbif-70-ar-30-9/
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NÖB
Hänt i föreningen

Torsdag 19.5 besökte 9 st Nöbbare det nya centrumdagiset som byggts i Nykarleby. Kvällens värd var
Nykarleby stad och kontrollant Sten Sandkvist som tyvärr hade fått förhinder att medverka vid besöket.
Projektledaren från beställarens sida Daniel Wikström förevisade dagiset som är knappt 1200 m2 stort,
har 8 avdelningar och är dimensionerat för 133 barn. Huvudentreprenör har varit Tom Knip Ab från
Vasa. Stommen är i betongelement och fasaden är helt gjord av falsad greencoatplåt vilket gör att
byggnaden smälter väl in i den skogsbeklädda omgivningen. Dagiset värms upp med bergvärme och
på taket kommer det att installeras solpaneler med en totaleffekt på 10 kWh. Totalkostnaden för
projektet är 4,5 miljoner euro. NÖB tackar Nykarleby stad för kvällskaffet och de goda semlorna.

Bildtext: Konstnären Ann-Sofie Eriksson som målar en väggmålning i dagiset huvudentré med ett
fantastiskt naturmotiv, berättade för Nöbbarna om det intressanta konstverket.
Kryss i kalendern

Alla medlemmar tillönskas en skön sommar!
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Jubilarer
85 år
Stig Enqvist 10.06 NÖB
Sven Hemming 22.07 VBF

80 år
Björn Hildén 16.06 VNB
Ben Palin 16.06 SBH

75 år
Stig Smeds 01.06 VBF
Ulf Holgers 10.06 NÖB
Kaj Cederberg 03.07 VBF

70 år
Max Sågfors 20.06 NÖB
Göran Backlund 25.07 NÖB

60 år
Patrik Snellman 18.06 NÖB
Leif Fagernäs 22.07 NÖB

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 31 juli.
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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