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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 09/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Building Forum och SBIF:s 70-årsjubileum

Fredagen den 30.9 firade SBIF sitt 70-årsjubileum på Clarion Hotell i Helsingfors.
Eftermiddagen inleddes med evenemanget Building Forum som arrangerades för första
gången. Tillställningen öppnades av RKL:s vd Maria-Elena Ehrnrooth. Arkitekt Anni Laurila
höll ett intressant anförande om byggandets utveckling, både med historiskt och framtids
perspektiv. Carl-Johan Sandblom från Geberit höll en intressant förevisning bland annat om
brandsäkerheten när man jämför plast- och gjutjärnsrör. Miia Savilampi från Nylands
räddningsförbund berättade om det, tyvärr, högaktuella ämnet skyddsrum och vilka krav
som ställs. Som speaker fungerade Patrik Limnell. Riksdagsman Anders Adlercreutz hade
även för avsikt att delta och hålla ett anförande om hållbart byggande, men han fick tyvärr
förhinder, liksom även arkitekt Samppa Lappalainen.
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70-årsjubileet hölls på
samma hotell senare
samma kväll. Festen
inleddes med utdelning
av förtjänsttecken.
Mikael Åhl och Göran
Selenius tilldelades
Stora Förtjänsttecknet.
Johan Sundman och
Tomson Holmlund fick
båda Lilla
förtjänsttecknet. De två
sistnämnda avtackades
även för sina insatser av
förbundsstyrelsen med
förbundets standar.
Enligt vårmötets beslut i
Jakobstad kallades
Peter Broman och
Kenneth Koskinen till
hedersmedlemmar.

Hedersmedlemmarna Kenneth Koskinen, Peter Broman och förbunds
-ordförande Kenneth Julin

SBIF:s höstmöte 1.10.2022
SBIF:s höstmöte hölls dagen efter firandet på samma hotell. Stadgeenliga ärenden
behandlades. De föreningarnas representanter som var i tur att avgå var VBF, NÖB och
ÖNB. De nyinvalda eller omvalda för åren 2023-2024 är följande:
VBF
NÖB
ÖNB

Suad Bjelic (suppleant Torvald Björkqvist)
Kenneth Nygård (suppleant Thomas Lund)
Anders Tallberg (suppleant Peter Broman)

Medlemsavgiften för år 2023 är oförändrad. Det vill säga 90 € samt för de som är över 65
år 45 €. Till dessa tillkommer lokalföreningens avgift samt avgiften till RKL för de som har
dubbelt medlemskap.
Efter mötets avslutande presenterades SBIF:s nya hemsida. Adressen är den samma som
förut men utseendet har ändrat. Vi vill än en gång påminna om vårt nya register för fackmän.
Tanken är att förbundet och myndigheter kan hänvisa till registret när en konsument ber om
tips på fackmän. Det kostar ingenting att skicka in sina uppgifter. Era uppgifter skickar ni in
via: https://www.byggarna.fi/sakkunniga. 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.
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RKL:s södra område
RKL:s södra område sammanträdde till sitt andra områdesmöte i Esbo den 15 september.
Jesse Lehtinen fick denna gång inte tillräckligt med röster för att komma in i RKL:s styrelse
som ordinarie utan hamnade på suppleantplats. Till ordinarie styrelsemedlem föreslås nu
istället Kimmo Kovanen.
SBH
Kryss i kalendern
Nästa möte hålls 20.10 på restaurang Svenska Klubben (Mauritzgatan 6, 00170 Helsingfors) lagstadgat
höstmöte. Styrelsen samlas klo 17 och mötet börjar klo 18. Stadgeenlig föredragningslista.

VBF
Hänt i föreningen
September månadsmöte hölls på Vasa Byggcentrum Ab, månadens gäst var Hannah Malkamäki från OP som
berättade om olika försäkringar och varför dessa försäkringar är bra att på förhand stifta bekantskap med. Samt
vid en skadesituation varför försäkringar täcker olika. Månadsmötets deltagare tog del av kaffe och tilltugg under
tiden. Kvällen avslutades med punkten, månadsmöte.
Kryss i kalendern
VBF:s oktobermöte hålls torsdagen den 27.10 på Vasa Byggcentrum Ab. Vasek kommer och informerar om vad
de har att erbjuda under hösten och våren. Efter det kommer Anderson Johan att informera om Vasa
Byggcentrum Ab.
Föreningens höstmöte kommer att hållas 24.11.2022 på Wasaline. Bindande bokningar görs till Annika på Vasa
Byggcentrum Ab, SENAST 11.11.2022 kl.12.00. Mera info på inkommande möte.

VNB
Hänt i föreningen
Tisdagen den 20.9 höll VNB sitt septembermöte delvis i form av exkursion o delvis månadsmöte. Vi startade kl
17 med ett kort byggplatsbesök på Måsvägen 2. Där håller Nordic Solutions Finland Oy Ltd på att färdigställa 6
st ca 50 m2 modulhus tillverkade av Hawo Suomi Oy. Husen kom som färdiga moduler som lyftes på plats på
grunder som gjorts på förhand. I grunderna fanns färdigt avlopp och slangar för elinstallationer. Därefter flyttade
sej alla 12 medlemmar till OP:s mötesutrymme på Berggatan. Här höll Hawo Suomi Oy:s kasvujohtaja en
presentation via Teams. Därefter hölls ett kort månadsmöte varefter deltagarna förflyttade sej till Mardos Pizzeria
där föreningen bjöd på pizza.
Kryss i kalendern
Torsdagen den 20 oktober kl 18.00 håller VNB sitt HÖSTMÖTE på Socis i Karis. Kvällens föredragshållare är
Oskar Lindström från Lumon. Lumon är Finlands främsta balkonginglasnings tillverkare och en av de främsta i
Europa. Deras nyaste produkt heter ”E-Railing” dvs integrerade solceller i glaset.
Tisdagen den 11.10 kl 17.00 håller VNB:s styrelse ett möte i OP:s konferensutrymme i Ekenäs.
Lördagen den 3 december håller VNB sitt SJUTTIOÅRS (70 års) JUBILEUM i Fiskars. Jubileums festen med 3
rätters middag hålls på Kopparsmedjan. Inkvartering, för dem som behöver rum för övernattning, är reserverad i
Hotel Tegel på Fiskarsvägen 9. Festligheten börjar ca 17-tiden med lite förprogram för att sedan fortsätta ca kl
18 på kopparsmedjan. Priset för programmet med middagen och samtliga matdrycker är 95 euro. Hotellet betalas
på platsen av hotellgästerna. Priset för dubbelrum är 146 euro och för singelrum 106 euro. VNB medlemmarna
inkl deras partner kommer vid anmälan att få en betydande rabatt på kvällsprogrampriset. VNB ordnar vid behov
transport från Karis tågstation. Anmälan till Leo Gustafsson, 0400 875215 eller leo@pp.inet.fi senast den 31
oktober. Programavgiften betalas till VNB:s konto på OP FI55 5549 8320 0106 63 senast den 7.11. Deltagarna
får ett mera detaljerat program i ett senare skede.
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NÖB
Hänt i föreningen
Torsdag 12 september hölls ett extra föreningsmöte ute vid Merilä lägergårds bastubyggnad i Pörkenäs by i
Jakobstad med 8 st Nöbbare på plats. Lägergården som har möjlighet att ta emot 64 övernattningsgäster ägs
och upprätthålls av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. På mötet valdes Thomas Lund och Daniel Wikström
till delegater för RKL:s södra distrikts höstmöte 16 september. Till delegater för SBIF:s höstmöte 1 oktober i
Helsingfors valdes Thomas Lund, Kenneth Nygård, Thomas Kronholm och Daniel Wikström. Föreningsmötet
bjöd deltagarna på grillad korv med sallad och kvällskaffe med dopp, efteråt blev det bastubad.
Kryss i kalendern
NÖB håller stadgeenligt höstmöte i Svenska gården torsdag 13.10.2022 kl.19.00 med kaffeservering. Förutom
stadgeenliga ärenden kommer höstmötet att ta ställning till om styrelsen kan få fullmakt att investera i aktier
och aktiefonder. Önskar någon delta i höstmötet per Teams skall man skicka en förfrågan efter teamslänk till
daniel.wikstrom@otakon.fi. Varmt välkomna! Styrelsen samlas kl.18.00.

ÖNB
Kryss i kalendern
ÖNB samlas torsdagen den 20.10 klockan 18.00 på REIM:s kontor Mannerheimgatan 7.
Vi inleder planeringen av förbunsmötet som är i Borgå i maj 2023.

ÅBF
Kryss i kalendern
ÅBF oktobermöte hålls i samband med ett fabriksbesök till Paroc bergullsfabriken torsdag 27.10.2022 klockan
15. Besöket görs tillsammans med Driftingenjörsförbundet. Anmälningar tas emot på adressen
kenneth.koskinen@parnet.fi och 4 första anmälda ryms med. Sista anmälningsdag är torsdag 20.10.2022.

Jubilarer oktober 2022
70 år
Bengt Sandström 11.10 VBF

Ett stort grattis!

Ny medlem
Benjamin Sundbäck ÖNB

Välkommen 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 31 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
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________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare

