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Nr. 08/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nordiskt Byggsymposium i Oslo 2-3.9.2022
Efter en paus på två år hade Finland igen deltagare i Nordiskt byggsymposium då Göran
Selenius, Jesse Lehtinen och förbundssekreteraren deltog från SBIF. Jesse representerade
samtidigt RKL tillsammans med VD Maria-Elena Ehrnrooth och ordförande Jukka Lintunen.
NEAK från Oslo stod för ett fint arrangemang med inledande föreläsningar om återvinning
och återanvändande av byggmaterial på fredag. Dagen fortsatte med föredrag från
Veidekkes projektansvariga för byggandet av det nya Munchmuseet, som senare besöktes
på plats och ställe. Följande dag höll alla länders organisationer presentationer om vad som
aktuellt inom den egna organisationen och landet. Nästa år ordnas symposiet i Stockholm.
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Påminnelse om Building Forum 30.9 och SBIF:s höstmöte 1.10.
SBIF:s höstmöte hålls lördagen den 1 oktober Clarion Hotell, Tyynenmerenkatu 2, 00220
Helsingfors. Fullmaktsgranskningen börjar kl. 11.00 och mötet kl. 11.15.
Kontakta förbundssekreteraren om du vill ha alla möteshandlingar skickade per e-post.

Mera information och anmälan:
https://www.byggarna.fi/nyheter/building-forum-och-sbif-70-ar-30-9/
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SBH
Kryss i kalendern
Kallelse till extra föreningsmöte 8.9.2022 klo. 17:00 på Flänsvägen 5, Helsingfors. Deltagare till RKL södra
områdets möte väljs, samt diskuteras kandidater till RKL styrelse. Väljs även delegater till SBIF:s höstmöte.

VBF
Kryss i kalendern
VBF:s Septembermöte hålles den 22.9 kl.18.00 vid Vasa Byggcentrum AB.
Denna gång kommer en representant från Pohjola, Hannah Malkamäki och informerar om ansvarsförsäkringar
där frågor och verkliga situationer diskuteras.
Efter det månadsmöte med bland annat val av delegater till höstmötet.
En påminnelse ännu till alla medlemmar, kom ihåg att ännu finns lediga veckor för vår stuga. Kontakta Leif
Lundström för mer information.

VNB
Kryss i kalendern
VNB:s månadsmöte tisdag 20.9 kl. 17.00 i OP:s mötesutrymme i Hangö, Berggatan 21. Blir exkursion till
nybygge eller föreläsning/diskussion. Program meddelas skilt per e-post före mötet.

NÖB
Kryss i kalendern
NÖB håller föreningsmöte måndag 12.9 kl. 19.00 vid Merilä lägergårds bastubyggnad på adressen
Pörkenäsvägen 581 68620 Jakobstad. Vi börjar med bastubad kl.18 för den som vill och föreningen håller sen
mötet kl. 19.00. Vi bjuder på grillad korv och sallad samt kaffe med dopp! På föreningsmötet utser vi delegater
till RKL:s södra områdes möte (15.09.2022), dessutom utser vi delegater till SBIF:s höstmöte 1.10.2022. På
södra områdets möte väljs en delegat till RKL:s styrelse för de kommande tre åren, så det är viktigt att NÖB är
representerat på mötet.
Varmt välkomna med till höstens första möte vid Merilä!

ÅBF
Kryss i kalendern
ÅBF håller föreningens höstmöte tisdag 13.9 klockan 19.00 hos Kjells kitchen.
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ÖNB
Kryss i kalendern
Inget möte i september.

Register över experter
Kom ihåg att anmäla er till SBIF:s nya register över fackmän. Tanken är att förbundet och
myndigheter kan hänvisa till registret när en konsument ber om tips på fackmän. Det kostar alltså
ingenting att skicka in sina uppgifter. Gör det snarast så är ni med på listan redan från start. Era
uppgifter skickar ni in via: https://www.byggarna.fi/experter/anmalan-om-expertis/. För att
myndigheter skall kunna använda sig av listan är den också öppen och gratis för icke-medlemmar,
så ni får gärna sprida ordet vidare.

Jubilarer
75 år
Stig Mattsson 05.09 SBH
Carl-Henrik Wikström 16.09 VNB

60 år
Bjarne Sundqvist 12.09 VBF

Ett stort grattis till er alla!
Ny medlem
Samuel Hjulfors NÖB

Varmt välkommen med i verksamheten!

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 2 oktober.
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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