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SBIF nytt
Byggnadskalendern 2022-2023 kom ut i september.
De flesta föreningarna borde redan ha kalendern att
dela ut på kommande månadsmöte, och de som
möjligtvis ännu inte hunnit få den har den senast i
början av nästa år. Kalendern går också att läsa på
SBIF:s förnyade hemsidor som publicerades i
samband med Building Forum. Bekanta er gärna
med nya sidorna www.byggarna.fi och ge gärna
respons.
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 ickemedlemmar, så ni får gärna sprida ordet vidare.
SBIFU, dvs. SBIF:s ungdomsutskott har den 20
oktober besökt SBR i Umeå. Där deltog de i
föreläsningar och studiebesök med temat
energieffektivitet.

SBH
Hänt i kalendern
Höstmötet ordnades på svenska klubben i Helsingfors. Styrelsen för år 2022-2023 består av Jesse Lehtinen,
Mikael Åhl, Andreas Ermala, Emilia Eklund, Johan Sundman, Niklas Karlsson, Tom Westerlund och Alexandra
Forsen.
Kryss i kalendern
Kallelse till möte 17.11 klo. 17:30 på Svedbergs kontor (Klovinpellontie 1-3, Esbo - Torn 2)
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VBF
Hänt i föreningen
Oktober månadsmöte hölls på Vasa
Byggcentrum Ab, månadens gäst var
Mauritz Knuts som berättade för deltagarna
om Vasek. Vilka typer av tjänster de
erbjuder samt vilka kommande skolningar
som är inbokade framledes.
Mötesdeltagarna blev även informerade om
Vasa Byggcentrum Ab:s nyheter efter att det
blev aktiebolag i augusti. VD Johan
Anderson
informerade
om
den
biten. Månadsmötets deltagare tog del av
kaffe och tilltugg under tiden. Kvällen
avslutades med punkten månadsmöte.
Bild från månadsmötet, Mauritz Knuts/Vasek längst till vänster.

Kryss i kalendern
VBF:s novembermöte som är föreningens höstmöte kommer att hållas 24.11.2022 på Wasaline. Bindande
bokningar görs till Annika på Vasa Byggcentrum Ab 040 148 5400, SENAST 11.11.2022 kl.12.00!
Alla bör anlända till hamnen senast 30 minuter före fartygets avgång, dvs vi samlas i terminalen från
15:50! KOM IHÅG ATT ANMÄLA ER!
Fjällstugekommittén meddelar att ännu finns det lediga veckor vid stugan, tag kontakt med Leif Lundström, 050
036 5568!

VNB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 20 oktober kl 18.00 höll VNB sitt HÖSTMÖTE på Socis i Karis. Ny invald i styrelsen blev Robin
Stenström istället för Sabina Sjöholm. Kvällens föredragshållare var Oskar Lindström från Lumon. Lumon är
Finlands främsta balkonginglasnings tillverkare och en av de främsta i Europa. Oskar har talets förmåga och han
berättade det mesta som man behöver veta om sej själv samt om företaget Lumon. Efteråt bjöd Oskar på varm
smörgås medan VNB bjöd på det drickbara. De närvarande tackar!
Kryss i kalendern
Torsdagen den 17.11 kl 18.00 håller VNB sitt novembermöte på RTV i Karis. Närvarande kommer det att vara
en representant för Festool. Traktering utlovad
Tisdagen den 8.11 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. Jubileumsfesten 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 kl 16 vid hotel Tegel. Därifrån åker vi med buss och ser vad
man gjort av det gamla tröskhuset. Därifrån åker vi till det gamla knivfabriket som numera är ett bryggeri. Här
kommer vi att inta en välkomstskål varefter deltagarna får välja om de går på en guidad rundvandring i bryggeriet
eller om man vill delta i en provsmakning av 5 av deras produkter. Båda tar ca 45 minuter. Man får oxå under
tiden bara sitta i baren om stora törsten har slagit till. Härifrån fortsätter vi sedan ca kl 18 till kopparsmedjan.
Priset för hela programmet med bryggeriet, 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 7
november. 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. Vi kommer oxå att fråga deltagarna om programalternativ i
bryggeriet samt om matalternativ.
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NÖB
Hänt i föreningen
Torsdag 13.10 hölls NÖB Höstmöte i Svenska gården med 9 medlemmar närvarande. Föreningens ordförande
Thomas Lund fick fortsatt förtroende på posten och Kenneth Nygård valdes till ny vice ordförande för föreningen.
Höstmötet valde följande nya styrelsemedlemmar, Daniel Wikström (suppleant Bernt Ingerström), Thomas
Kronholm (suppleant Yngve Nyholm) och Kenneth Nygård. I styrelsen fortsätter från förr Leif Fagernäs (suppleant
Patrik Snellman), Daniel Store (suppleant Bengt Häggman) och Carl-Gustav Björk (suppleant Oscar Backström).
Till föreningens representant till SBIF:s styrelse valdes Kenneth Nygård med Thomas Lund som suppleant.
Föreningen planerar ett målartalko till RAMA stugan sommaren 2023 och så skall det även anskaffas
luftvärmepump till stugan. Planeras även att hållas en sommarfest för medlemmarna.
Kryss i kalendern
November månadsmöte hålls i Karleby med företaget Heliostorage Oy som kvällens värd. Heliostorage Oy är ett
intressant och innovativt företag som har specialiserat sig på lagring av solenergi i markgrunden på sommaren
och som används för uppvärmning av fastigheter på vintern. Mats Manderbacka kommer att berätta mera om
företagets verksamhet. Mötet hålls vid HUR:s utrymmen på adressen Patamäkivägen 4, 67100 Karleby.
Månadsmötet börjar kl. 18.00 och kl. 19.00 bjuds vi på pizza, efteråt finns det möjlighet till bastubad för den som
vill. Busstransport ordnas från Jakobstad med start kl. 17.15 från Jakobstads torg, bussen kör via Larsmo. Vid
frågor om mötet kontaktas Daniel Wikström på tel. 050 331 3326. Varmt välkomna med på en intressant kväll!

ÖNB
Hänt i föreningen
Oktober mötet samlade 5 deltagare och vi inledde planeringen av förbundsmötet vären 2023.
Kryss i kalendern
November månads möte på REIM Porvoo Oy:s kontor torsdagen den 17.11 kl 18.00 Mannerheimgatan 7.

ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF:s oktobermöte och hölls 27.10
i samarbete med Driftingenjörsförbundet. Mötet hölls i form av en
exkursion till Parocs stenullsfabrik i
Pargas, som är en del av Owens
Corning koncernen.
I fabriksbesöket deltog fyra medlemmar från ÅBF och tre
medlemmar från Driftingenjörsförbundet.
ÅBF tackar Paroc för det lyckade
besöket till fabriken.
Carl-Mikael Wiklund från Paroc längst till vänster arrangerade besöket för ÅBF
och DIFF:s lokalavdelning.

Kryss i kalendern
ÅBF: novembermöte hålls i samband med Pargas byggnadstillsynens infotillfälle 15.11.2022. Infotillfället hålls i
stadshuset mellan 12-18 i fullmäktigesalen. Länk till infotillfällets program anmälning:
https://www.pargas.fi/-/byggnadstillsynens-info-och-diskussionstillf%C3%A4lle
ÅBF arrangerar ingen årsfest inkommande vinter utan vi hoppas så många som möjligt deltar i VNB:s 70årsjubileumsfest i Fiskars den 3 december. Läs mera i VNB:s ruta.
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Regeringen godkände lagförslaget om påvisande av behörigheten hos personer som
utför projekterings- eller arbetsledningsuppgifter inom byggande
Pressmeddelande 27.10.2022 13.28 (www.ym.fi)
Regeringen lämnade i dag ett lagförslag till riksdagen enligt vilken ett organ som
bemyndigas av miljöministeriet ska utfärda ett intyg om behörighet hos personer som utför
sådana projekterings- eller arbetsledningsuppgifter inom byggande som avses i bygglagen.
Lagen syftar till att underlätta den administrativa bördan inom byggnadstillsynen och
förenhetliga tolkningen av behörigheten. Kravet på intyg har ställts upp i förslaget till bygglag
som för närvarande behandlas i riksdagen.
Intyget, som det nya organet ska utfärda för viss tid, är ett tillräckligt bevis för
byggnadstillsynen om att personen i fråga är behörig att sköta projekterings- eller
arbetsledningsuppgifter i ett byggprojekt. I fortsättningen behöver experter inom byggande
således inte längre redovisa sin utbildning och arbetserfarenhet vid varje enskilt projekt.
Enligt propositionen kan miljöministeriet också bemyndiga organet att utfärda ett intyg över
utländska examinas motsvarighet som en del av intyget över behörighet inom byggande.
Organet ska också föra register över experter inom byggande. Förfarandet med
behörighetsintyg beräknas omfatta cirka 15 000 projekterare och arbetsledare.
Avsikten är att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2024, men den omfattar
övergångsbestämmelser som krävs för utfärdande av intyg.

Jubilarer november 2022
70 år
Aeon Lindström 07.11 VNB

Ett stort grattis!

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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