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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NYÅRSHÄLSNING
Bästa medlemmar
Jag vill börja med att tacka Göran Selenius för de fem år som han fungerade som ordförande i förbundet.
Jag skall göra mitt bästa för att fortsätta det utmärkta arbete som han har gjort under de senaste åren.
Föregående år ordnades förbundets vårkongress under ett veckoslut i Helsingfors. Som en programpunkt
fick deltagarna gå på exkursion till Olympiastadion och bekanta sig med renoveringen som var på gång där.
Det var mycket intressant att se hur stort projektet är. På kvällen firades SBH:s 110-års jubilé i Kilta sali. Ett
stort tack till SBH för ett väl arrangerat och lyckat veckoslut. Detta år samlas vi i Vasa för vår årliga
vårkongress. Samtidigt firar VBF sin 90-års dag.
Världen blev inte färdig år 2017 fast många försökte. Nu får vi kavla upp ärmarna igen till det nya året och
fortsätta vårt arbete. I förbundet så som också i föreningarna har det varit en utmaning att få nya medlemmar
med i föreningsverksamheten. Jag anser att det är något som alla föreningarna bör arbeta hårt för. När har
föreningsverksamheten för många unga blivit något främmande? Därför är det är alla våra medlemmars
uppgift att försöka få med nya medlemmar och ta väl emot nya och möjliga medlemmar, även studeranden.
Som ny ordförande i förbundet vill jag under året 2018 presentera byggnadsbranschen till andra stadiets
elever i gymnasier och yrkesskolor, för att väcka intresse för byggbranschen och för att föra fram
möjligheterna till svenskspråkiga studier. Det är ett långvarigt projekt eftersom man ser eventuella resultat
först efter några år. Vi kommer att fortsätta samarbetet med yrkeshögskolan Novia och byggstuderanden
där.
Jag kommer att ta upp många idéer eftersom det hör till min personlighet och jag hoppas att styrelsen är
färdig att diskutera och planera så att vi får förbundet att fungera så bra som möjligt.
Till sist vill jag berätta lite om mig själv till er som inte ännu känner mig.
Hej, jag heter Tomson Holmlund, bor i Ekenäs med fru och två barn. Jag har varit medlem i SBH sedan 2012
(fyra år i styrelsen). Jag arbetar i Helsingfors på Realia Management Oy som byggherrekonsult. Under
studietiden var jag aktiv i flera föreningars verksamheter. Jag var bland annat med och grundade Vita
Hjälmen rf och fungerade som Vita Hjälmens första ordförande. Vita hjälmen är en förening för
byggstuderanden i Novia Ekenäs.
Ett varmt tack till föreningarna för förtroendet! Jag önskar er alla en riktigt god fortsättning på det nya året!
Tomson Holmlund
SBIF:s styrelseordförande
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SBIF nytt
Gott nytt år även från kansliet. Även jag vill börja med att tacka Göran Selenius för hans tid som ordförande.
Vi har haft ett gott samarbete som ju även lär fortsätta i framtiden. Nu ser jag fram emot att samarbeta med
Tomson Holmlund som inleder sitt första år som förbundsordförande och har redan klubbat av sitt första
möte då styrelsen hållit konstituerande möte. Leif Fagernäs från NÖB valdes till första vice ordförande och
Göran Selenius från VNB till andra vice ordförande.
Jag vill passa på att be om ursäkt för att några av de som fått medlemsavgiftsfakturan via förbundet har fått
fel sista betalningsdag. Sista betalningsdag för alla medlemsavgifter 2018 utskickade av förbundet är
31.1.2018, så ni får gärna ändra datumet på er räkning ifall där står ett annat datum.

SBH
Hänt i föreningen
SBH ordnade sin traditionella julfest 21.12. Vi hade en trevlig grupp av ungefär 20 pers på plats. Det var trevligt att träffa
Borgå föreningens representanter igen på festen.
Vi önskar alla ett gott nytt år!
Kryss i kalendern
Månadsmöte på Restaurant tekniska 18.1.2018 klockan 19. Alla medlemmar är välkomna!

VBF
Kryss i kalendern

Tidpunkt för januarimöte, 25.1.2018 kl.19 på Oy Polyplan Ab.

VNB
Kryss i kalendern
Tisdagen den 9 januari(riktigt snart) håller VNB sitt januarimöte i form av en exkursion till Tokmanni-bygget i Ekenäs.
Ansvariga mästaren Jari Luoma kommer att berätta om byggets gång. Vi träffas vid Tokmannibygget kl 18.00.
Byggplatsen är i Ekenäs mellan Lidl o Västra Nyland. Den som inte vet var platsen är får ringa till en god vän.
NORDBYGG MÄSSAN 12–14.04.2018
Den här våren är det igen dags för Nordbygg mässan i Stockholm. Vi åker torsdagen den 12.4 med Hangö Trafiks buss ca
12-tiden från Hangö. Kl 17.00 avgår Silja Symphony från H:fors. På fredag besöker vi mässan. På fredagseftermiddagen
avgår båten från Stockholm kl. 16.45 och ankomst till H:fors på lördag kl 9.55 varefter bussen kör oss tillbaka till hemorterna.
I paketet ingår kryssning i 2 pers. A-hytt med fönster, 3 rätters á la carte-middag på ditresan, buffet-middag på hemresan,
samtliga transporter, bussen med även till mässan. I paketet ingår även samtliga matdrycker inkl. snapsar och cognac.
Frukosten ingår inte i grundpaketet. Priset för hela paketet är för icke medlemmar 350 euro/pers. För VNB:are är priset 240
euro/pers. För övriga föreningars medlemmar är priset 300 euro/pers. För studerande i Novias bygglinjes 3 och 4 årskurs är
priset 80 euro i 3 pers promenadhytt. (Max 12 studerande). Tillägg för singelhytt är 80 euro. Tillägg för frukosten är
11,50/frukost.
Anmälan till Leo Gustafsson på tel 0400 875215 eller leo@pp.inet.fi senast den 20.2. Vid anmälan: Ange namn, födelsetid,
behov av specialdieter, fisk eller kött vid á la carte middagen, påstigningsplats på bussen och Club One kortnummer.
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NÖB
Hänt i föreningen
God fortsättning på det nya året.
Inget månadsmöte hölls i december!
Kryss i kalendern
Torsdag 25 januari kl. 19 håller NÖB månadsmöte vid Kyrkostrands församlingshem på adress Vasavägen 116 68600
Jakobstad. Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet har installerat dimsprinklersystem i tre av sina kyrkor under det
senaste året. Fastighetschef Daniel Wikström berättar om de gjorda projekten och kvällen avslutas med en guidad rundtur
vid Pedersöre kyrkas anläggning. Kaffeservering! Styrelsen samlas kl. 18. Varmt välkomna!

ÅBF
Kryss i kalendern
ÅBF håller sitt första månadsmöte för året 16.1.2018 klockan 19. Platsen är Kjells Kitchen i Norrby och som kvällens
föredragare är Pargas Snickeri.
ÅBF önskar alla en god fortsättning på det nya året.

ÖNB
Hänt i föreningen
December månads möte var vi inbjudna till Helsingfors föreningen. Vi avjnöt en god julmat och trevlig samvaro. Önb tackar
för en trevlig kväll.
Kryss i kalendern
Januari månads möte hålles på Grand den 18.1 klockan 18.00. I februari ordnas exkursion till Svedbergs i Esbo. Närmare
om dett i nästa meddelande.
Önb har reserverat 8 plattser till VNB:s Nordbyggmässa i Stockholm den 12-14.4. Pris ca 300 euro. Anmälningar till
anders senast den 16.2. tel 0407696383 eller anders.tallberg@reimgroup.com

Miljöministeriets pressmeddelande 22.12.2017

Omfattande reform av byggbestämmelsesamlingen 2013 - 2017 klar
I december blev miljöministeriet klart med arbetet med reformen av byggbestämmelsesamlingen som
ministeriet inledde år 2013. Vid den stora reformen uppdaterades samlingen för att följa dagens krav på
hållbart byggande och god byggnadssed på det sättet som markanvändnings- och, som trädde i kraft år 2013,
förutsätter.
Byggbestämmelsesamlingen har reformerats stegvis. Alla de nya kraven börjar gälla den 1 januari 2018. På
byggprojekt som inleds år 2017 tillämpas ännu gamla bestämmelser.
"Vi har haft en bra dialog med byggbranschaktörerna under reformarbetet. De nya kravens huvudsakliga
innehåll har redan länge varit känt i branschen", berättar byggnadsrådet Teppo Lehtinen på miljöministeriet.
Reformen förtydligar regleringen. Vidare har antalet enskilda krav minskat med ca hälften jämfört med tidigare.
Detta har gjorts utan att sänka byggstandardens kravnivå.
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"Kraven och anvisningarna, som ges i form av rekommendationer, har nu separerats, vilket underlättar
tillämpningen av kraven. En ny helhet som nu ingår i samlingen är ombyggnad. Förordningarna tar hänsyn till
den sameuropeiska inre marknaden för byggprodukter, vilket också främjar den inhemska byggbranschens
export", säger Lehtinen.
Till alla förordningar hör en motiveringspromemoria. På gamla byggnader kan i regel tillämpas de
bestämmelser som gällde vid tiden för byggandet.
Förordningarna publiceras i Finlands författningssamling på tjänsten Finlex. Byggbestämmelsesamlingen är i
fortsättningen ministeriets elektroniska publikation som innehåller förordningar och därtill hörande
rekommendationer enligt markanvändnings- och bygglagen om konstruktioners hållfasthet och stabilitet,
brandsäkerhet, sunda byggnader, säkerhet vid användning, tillgänglighet, bullerskydd och ljudförhållanden
samt energiprestanda.
Förordningarna som träder i kraft den 1 januari 2018 uppdateras i byggbestämmelsesamlingen på
miljöministeriets webbplats senast den 2 januari:
•
ym.fi/byggbestammelsesamling
•
En lista på de krav och bestämmelser som börjar gälla vid ingången av år 2018 (på finska):
Ytterligare information:
Teppo Lehtinen, byggnadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 157, fornamn.efternamn@ym.fi

Nyheter från RKL
Mikael Åhl har anställts som ny organisationschef på RKL och börjar jobba från och med den 8 januari 2018.
Mikael är byggmästare till utbildningen och har varit aktiv både inom SBIF och RKL. Samma dag som Mikael
börjar även Jenna Ojala som ny studerande ombudsman. Jenna är 25 år och nyutexaminerad
samhällspedagog.

Jubilarer
85 år
Kay Nylund 20.01. SBH

75 år
John B. Ollil 22.01. VBF

70 år
Per-Olof Björk 05.01. NÖB
Erik Slotte 10.01. NÖB
Gottfrid Österman 31.01. SBH

60 år
Henning Johansson 20.01. ÖNB
50 år
Frank Söderström 22.01. VNB

Ett stort grattis till er alla!

Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 31 januari.
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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