Svenska Byggmästare- och
Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f.
Drätselporten 3 B
00240 Helsingfors

045-633 2346
sbif@byggarna.fi
www.byggarna.fi

SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 02/2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SBIF nytt
Då var verksamhetsåret igång för fullt och inkommande vecka sammanträder förbundets styrelse till årets
andra möte. Ärenden som skall diskuteras är bland annat förnyelse av förbundets hemsida och register, så
om det finns önskemål på fältet om hur de bör utvecklas ser vi gärna att ni hör av er. Detta gäller förstås även
utveckling av verksamheten i allmänhet.
En orsak till att hemsidan och registret förnyas är den nya personuppgiftslagen vars övergångsperiod är slut
den 25 maj och bör därmed tillämpas av alla som upprätthåller ett personregister eller behandlar
personuppgifter. Det lönar sig alltså även för föreningarna att se över sina kutymer och bekanta sig med de
nya direktiven senast nu. Dataombudsmannens byrå har gett ut broschyr som finns att läsa på:
http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/brochyrer/piL
gzgImd/Personuppgiftslagen_som_guide.pdf
Arbetet med Byggnadskalendern kör snart igen igång och som nämnt i tidigare brev blir följande kalender ett
samarbete mellan RKL och SBIF. I redaktionen ingår från SBIF Kenneth Koskinen, Joakim Högström och
Johan Sundman som suppleant. Dessutom har vi bjudit Mats Lindholm som representant från yrkeshögskolan
Novia.
Notera hälsningen från Yrkeshögskolan Novia i slutet av medlemsbrevet. Nu har vi alla möjlighet att stärka
utbildningen av byggmästare och -ingenjörer i Svenskfinland!

SBH
Hänt i föreningen
SBH ordnade januarimöte traditionellt på tekniska. Mikael Åhl höll en trevlig presentation om RKL.
Före månadsmötet höll styrelsen sitt konstituerande möte och posterna för år 2018 är:
Johan Sundman, ordförande
Emilia Eklund, kassör
Tom Westerlund, klubbmästare
Monica Juslenius-Ermala, ledamot

Mikael Åhl, vice ordförande
Aleksandra Forsén, sekreterare
Niklas Karlsson, ledamot
Jesse Lehtinen, ledamot

Kryss i kalendern
Februarimånadsmöte hålls på Svedbergs kontor i Esbo den 15.2 klockan 18:00
Adressen är
Svedbergs Oy
Klovinpellontie 1-3 , torni 2
02180 Esbo
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VBF
Hänt i föreningen
Januari månadsmöte hölls i samband med ett besök till Polyplan Oy Ab som finns beläget på Rådhusgatan 18B i Vasa.
Företaget utför arkitekt- och konstruktions-planering samt sköter projektledningsuppdrag. Uppdragsgivare har varit och är
allt från företag, byggnadsfirmor, industrier och privatpersoner till städer, kommuner, banker, affärsverk, försäkringsbolag
och stat berättade Torvald Björkqvist. För tillfället söker Polyplan planerare för olika uppdrag. Vid månadsmötet deltog 15
personer. I samband med mötet bjöds mötesdeltagarna på kaffe och Runebergstårtor.
Kryss i kalendern

VBF håller februarimånadsmötet torsdagen den 22 februari 2018 kl. 18.00 på Würth, Mjölnaregatan 12, Vasa.

VNB
Hänt i föreningen
Lördagen den 6.1 höll VNB och ÅBF sin gemensamma julfest på Smörmagasinet i Hangö.
I festen deltog 9 Åbolänningar o 23 Västnylänningar. Det är lång väg från Pargas till Hangö. Får se hur det blir nästa år då
VNB skall åka till Pargas. Nog skall vi vara mera än 9 VNB:are!
Det blev en hellyckad kväll. Maten var ypperlig o Bronzon imponerade med sin dansmusik.
Tisdagen den 9.1 höll VNB sitt Januarimöte i form av ett besök till Tokmannis nybygge i Ekenäs.
Jari Luoma lotsade oss igenom den enorma(sett i västnyländskt perspektiv) byggnaden. Han redogjorde om alla
entreprenörer och underentreprenörer. Ingen traktering denna gång.
Kryss i kalendern
Torsdagen den 22.2 kl 18.00 håller VNB sitt VÅRMÖTE på Socis i Karis. Kvällens föredragshållare är Panu Tammivaara
från företaget RS-tarvike/Pakkauspörssi Oy. Panu kommer att berätta om företaget och om deras varusortiment inom
skyddande, som t.ex. hur man skyddar trappor, golv, fönster mm.
VNB bjuder på traktering denna gång.
Nordbygg.
Torsdagen den 12.4 åker VNB till Nordbyggmässan. Ännu finns det några platser kvar.
Då detta skrivs har vi 40 anmälda. 50 platser reserverade. Kolla detaljer i December o Januari meddelande.

NÖB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 25 januari höll NÖB månadsmöte vid Kyrkostrands församlingshem. I månadsmötet deltog tio personer.
Daniel Vikström, Pedersöre kyrkliga samfällighets fastighetschef, informerade mötesdeltagarna om att samfälligheten håller
på att installera ett lågtrycks dimsprinklersystem i kyrkorna. Systemet fungerar med 10 bars tryck i viloläge. Ifall ett
munstycke reagerar för värme går en signal till pumpsystemet varefter trycket ökar till 16 bar, munstycket börjar då sprida
en vattendimma. Inom detta år kommer samfällighetens fyra kyrkor att vara utrustade med dimsprinklersystem.
Föreningen tackar Daniel Vikström för en intressant föreläsning och guidningen i Pedersörekyrkan och föreningen tackar
också Avecon som stod för saltbit och kaffe.

Kryss i kalendern
NÖB håller månadsmöte den 22 februari 2018 vid Tara-element, Murickvägen 299, 68410 Nedervetil kl. 19:00. Styrelsen
samlas kl. 18:00.
Mikael Åhl från RKL deltar och presenterar RKL. SBIF ordföranden Tomson Holmlund och SBIF:s vice ordföranden Leif
Fagernäs kommer också att vara närvarande vid månadsmötet.
Medlemmar möt upp och ta del av informationen!
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ÖNB
Hänt i föreningen
Månadsmöte 18.1.2018. Årets första möte samlade 4 deltagare. På mötet diskuterades kommande evenemang.
Kryss i kalendern
Nästa möte den 15.2 är till Svedbergs i Esbo. Vi startar från Borgå 16.45 vid Krämaregatans turist hållplats.
Vi åker med egna bilar. Anmälningar till Anders senast 12.2 tel 0407696383 eller anders.tallberg@reimgroup.com
Kom ihåg Nordbyggresan den 12.4, några platser finns kvar.

ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF höll sitt första månadsmöte för året 16.1.2018. I mötet deltog 10 medlemmar. Efter mötet fick vi en presentation om
Pargas Snickeri av dess ägare Ari Adolfsson. Ari berättade kort om snickeriets historia och nuläge. Pargas snickeri
erbjuder förutom snickeriarbeten, försäljning av byggnadsmaterial och småskalig byggnadsverksamhet. Efter
presentationen bjöds vi på en matbit med tillhörande dryck.
Kryss i kalendern
ÅBF:s nästa månadsmöte går av stapeln 13.2.2018 klockan 18.00 och vi besöker företaget Norcolour på Mielisholm. Vi
samlas utanför bowlinghallen i Pargas klockan 17.20.

Hälsning från förbundets samarbetspartner Yrkeshögskolan Novia
Yrkeshögskolorna i Finland har för viss tid fått rätt att bedriva medelinsamling. Novias medelinsamling pågår
fram till 31.12.2018. Varje donation berättigar till motfinansiering från staten i proportion till de insamlade
medlen. Staten har reserverat 24 miljoner euro för ändamålet. Privatpersoner, företag och samfund kan
donera. De insamlade medlen ska användas för att gynna yrkeshögskolans verksamhet.
Konkret kan det handla om att exempelvis införskaffa viktig utrustning, framtidssatsningar som moderniserar
Novias undervisningsmiljöer. Statens motfinansiering stärker högskolans kapital.
Varför donera?
Vi vill garantera högklassig svenskspråkig undervisning i Finland även i framtiden. Genom detta vill vi
säkerställa service på svenska, ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett rikt kulturliv i våra regioner. De
insamlade medlen används för att stöda undervisningen vid Novia. Alla donationer – såväl stora som små –
är värdefulla för oss.
Rektor Örjan Andersson
Allmän info
https://www.novia.fi/donera/
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Puuinfos roadshow Paloturvallinen puutalo
Puuinfo ordnar en infoturné om de nya brandsäkerhetsbestämmelserna vid trähusbyggen. Turnén riktar sig
främst till planerare och myndigheter som rörs av bestämmelserna. I samband med föreläsningarna delas
den nya publikationen Paloturvallinen puutalo ut till alla deltagare. Turnén ordnas i samarbete med elva
yrkeshögskolor runt om i landet och skolningar hålls bland annat i Seinäjoki 8.3, Åbo 14.3, Raseborg 15.3
och i Esbo 24.4. Mera information och anmälningar via http://www.puuinfo.fi/tiedote/paloturvallinen-puutaloroadshow-2018

Jubilarer
75 år

70 år

Lars Hagnäs 12.02 NÖB
Krister Holm 20.02 VBF

Bo-Erik Palmgren 26.02 ÅBF

60 år

50 år

Tapani Raittila 02.02 ÅBF
Sune Skutnabba 15.02. NÖB
Ray Björklund 16.02 VNB

Richard Wik 08.02 VBF
Daniel Store 17.02 NÖB

Ett stort grattis till er alla!
Korrigering till förra medlemsbrevet:
På grund av ett fel i vårt register meddelades att Henning Johansson fyller 60 år 20.1 istället för det riktiga
datumet som är senare i år den 20.10. Vi beklagar misstaget.

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