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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 07/2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SBIF nytt
Då var denna varma och soliga sommar över enligt
kalendern och de flesta börjar vara tillbaka på arbetet.
Innan semestern inleddes hann undertecknad besöka
Novias dimission i Raseborg i mitten av juni och delade
ut SBIF:s nya tavla till alla nyutdimitterade byggmästare
och -ingenjörer. Tavlan (till höger) är ritad av Johanna
Saxén från Sibbo. Förbundet delade i år även ut ett
stipendium för första gången på väldigt länge.
Stipendiet tillföll Santeri Määttä.
Förbundets höstmöte hålls i år i Åbo den 17 november.
Styrelsen kommer att presentera ett förslag till nya
stadgar så skriv upp datumet om ni vill vara med och
påverka. Samma veckoslut håller RKL sitt årsmöte där
bland annat va avl ordförande för de kommande tre
åren står på agendan.
Sist i brevet hittar ni lite bilder från vårkongressen i
Vasa.

SBH
Kryss i kalendern
I år har vi fått njuta av en varm och vacker sommar, hoppas alla hunnit njuta av den.
SBH har sitt första möte för hösten den 20.9.2018 klockan 19 som vanligt på Tekniska salarna.
Hoppas möjligast många bekanta ansikten dyker upp redan till första mötet.
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VBF
Kryss i kalendern
VBF startar sin hösttermin torsdagen den 20.9 kl. 18.00 på Byggcentrum.

VNB
Kryss i kalendern
Onsdagen den 26.9 håller VNB sitt septembermöte i form av en exkursion till YIT:s Trippla-bygge i Böle i Helsingfors.
Enligt preliminär tidtabell så tar de emot oss mellan kl 13.30 och 15.30, men vi försöker få denna tidpunkt lite framskjuten.
Var dock beredd på att starten sker ca 10.30 från Hangö. Vi tar buss om vi blir tillräkligt många.
Anmälan senast måndagen den 17.9 till Leo Gustafsson, tel 0400 875215 eller leo@pp.inet.fi.
De anmälda informeras sedan närmare om rutt o starttider. Vi måste ha skyddsutrustning på vid besöket.
YIT har utrustning som de lånar ut, men den som har, får gärna ta med egen utrustning, dvs. Skyddshjälm med hakrem,
skyddsglasögon, väst och skyddsskor.
NOVIAS byggtreor är även inbjudna att deltaga i exkursionen. Studerandes anmälan också senast 17.9 till Leo.(Även lärarna
får följa med)

NÖB
Hänt i föreningen
Renoveringsarbeten har utförts i fjällstugan under sommaren. Två små toaletter har ombyggts till en större toalett.
Tvättrummet intill bastun har försetts med wc stol och väggfast tvättfat. Vecka 36 byts varmvattenberedaren. Efter den 24
september 2018 är stugan ledig för den årliga storstädningen, vilket betyder fönstertvätt på ut- och insidan. Skurning av
golv, dammtorkning av väggar och skåp/ samt inredningar och tak. Storstädningen utförs av föreningsmedlemmar. Anmäl
dig till detta tillfälle till disponent Bengt Häggman +358440663187.

Kryss i kalendern
September månadsmöte hålls vid Kewatec, torsdagen den 13 september 2018n kl. 18:30. Styrelsen håller möte kl. 17:30
på samma plats. Adress: Isokarintie 1 Kokkola 67900
https://kewatec.fi/sv/
Aluminiumbåtar för professionellt bruk
Kewatec har producerat hundratals båtar. Idag finns det över 30 olika standardmodeller i produktsortimentet. Modellerna
kan enkelt modifieras för kundernas specifika behov. Produktgrupperna inkluderar arbetsbåtar, passagerarbåtar,
oljebekämpnings- och brandbåtar, lotsbåtar, patrullbåtar och fritidsbåtar. Alla modeller är hållbart byggda, gjorda för de
värsta väderförhållandena.
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ÅBF
Kryss i kalendern
ÅBF kör igång höstsäsongen med ett besök till Boda farm på Attu 25.9.2018 med avec. På gården får vi bekanta oss med
äppelproduktionen och tillhörande fastigheter. Vi samlas vid Våno färjan före kl.18.00. Förhandsanmälningar tas emot av
Sven Sjöström (sven.sjostrom@parnet.fi eller 0400-279 111). Anmäl er senast 20.9.2018.

ÖNB
Kryss i kalendern
ÖNB håller inget månadsmöte i september. Höstmötet hålls på Grand den 18.10 kl. 18.00.

Jubilarer
90 år
Levi Häggdahl 19.09 NÖB

75 år
Olof Kock 06.09 NÖB

70 år
Svante Löv 29.09 NÖB

50 år
Anders Tallberg 24.09 ÖNB

Ett stort grattis till er alla!
Ny ordinarie medlem
Santeri Määttä SBH

Välkommen med i verksamheten!

Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den sista september.
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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