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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 02/2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SBIF nytt
Förbundets vårmöte ordnas den 19.5.2018 i Vasa och VBF firar samma veckoslut sitt 90-årsjubileum.
Noggrannare program och möteskallelse kommer i nästa medlemsbrev, men vi kan redan informera om priser
och betalningar. Var och en beställer sitt hotellrum från Sokos hotell Vaakuna senast den 20.4.2018
och betalar rummet själv. Priset är 78 €/natt för enkelrum och 93 €/natt för dubbelrum.
Bokningssätt: via www.sokoshotels.fi bokningskod: BVAS180518
eller via tel.+358 20 7808850
eller e-post: sales.vaasa@sokoshotels.fi
Lunch på lördagen intas på Wanhan Waasan catering Korsholmsesplanaden 42 och kostar 15 €.
Festsupén äts på Villa Sandviken och kostar 60 €.(+ 10 € om man vill ha pepparbiff i stället för röding).
Lunch på söndagen äts vid Replot bron på Restaurang Bernys och kostar 20 €.
Maten betalas in på VBF:s konto FI 92 49701040103687 senast 26.4.2018 enligt vad man äter.
Mera information i nästa medlemsbrev.
Föreläsning om fukthantering vid byggande samt byggnadens ljudmiljö
I Ekenäs 20.3 kl. 14.00-16.00, Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9
Förnyandet av Finlands byggbestämmelsesamling är klar och de nya förordningarna har trätt ikraft 1.1.2018.
Förordningarna har förnyats i enlighet med de förändringar i markanvändnings- och byggnadslagen som
trädde ikraft 2013 (958/2012).
Den nya förordningen om byggnaders fukttekniska funktion gäller projektering och utförande av arbeten
i nya byggnader och tillämpas också på utbyggnader, utökning av det utrymme som räknas till våningsytan,
reparation eller ändring av en byggnad samt ändring av byggnadens användningsändamål.
Miljöministeriets förordning om ljudmiljön i byggnader innehåller bestämmelser om ljudisolering, bulleroch vibrationsskydd och ljudförhållanden i byggnader samt om bullerskydd och ljudförhållanden i fråga om
byggnaders gårds- och vistelseområden och balkonger som används för vistelse. Förordningen tillämpas på
uppförande av nya byggnader, på reparation och ombyggnad av byggnader samt på ändring av byggnaders
användningsändamål vid projektering, tillståndsförfarande och tillsyn.
Även de nya förordningarna om brandsäkerhet och energiprestanda behandlas ytligt under föreläsningen.
Föreläsare från miljöministeriet: Över-ingenjör Katja Outinen och miljöråd Ari Saarinen
OBS! Föreläsningen hålls på finska och är gratis för alla deltagare.
Anmälan via https://www.lyyti.in/forordning2018 senast den 14.3.
RKL arrangerar motsvarande föreläsning redan tisdagen den 6.3. i Helsingfors, och i april tillsammans med
SBIF i Vasa. Anmälan till Helsingfors via https://www.lyyti.in/asetukset_hki eller kontakta undertecknad.

1

Påminnelse
SBIF har skickat en faktura för årets medlemsavgift till alla SBH:s, NÖB:s och ÅBF:s medlemmar. Sista
betalningsdag var den sista januari så om ni ännu inte betalat kom ihåg att göra det. Om ni hör till någon av
ovannämnda föreningar och inte fått en faktura kontakta undertecknad snarast.

SBH
Hänt i föreningen
Torsdagen den 15.2.2018 arrangerades SBH:s februarimöte på Svedbergs kontor i Esbo, Till exkursionen hade SBH
bjudit in ÖNB som gäst. Alltsom allt deltog 21 medlemmar från föreningarna.
Vi tackar Monica Juslenius-Ermala för att hon hade möjlighet att presenterade företagets verksamhet och den nya
utställningen.
Kryss i kalendern
Mars månadsmöte hålls undantagsvis den andra torsdagen i månaden, 8.3.2018 på Tekniska, pga den traditionella
skidresan som går av stapeln 15-18.3.

VBF
Hänt i föreningen
Februari månadsmöte hölls i samband med ett besök till Würth/Klemetsö som finns beläget på Mjölnaregatan 12 i Vasa.
Där mötesdeltagarna fick ta lärdom om Würths nya brandtätningsmassor samt Würths infästningar. Vid månadsmötet
deltog 12 medlemmar. I samband med mötet bjöds mötesdeltagarna på kaffe och smörgåsar.
Kryss i kalendern

Vasa Byggtekniska Förening, VBF, håller mars månadsmötet torsdagen den 22 mars kl. 18.00 på Contria Oy, Fredsgatan
17 Vasa.

VNB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 22.2 höll VNB sitt vårmöte på Socis i Karis. Mötet samlade ihop 16 medlemmar. Till delegater för vårmötet
valdes: Kim Isaksson, Göran Selenius, Peter Öhman, Anders Wikholm och Leo Gustafsson. Kvällens föredragshållare var
Panu Tammivaara från RS-tarvike/Pakkauspörssi Oy. Panu förevisade olika skydd för bl.a. golv, trappor, dörrar o karmar.
Dessutom hade han ett tiotal olika tejper för olika ändamål. En av målsättningarna med dessa skydd o tejper är att de inte
ska lämna nån limyta efter borttagandet. Skyddsmattorna kan även rullas ihop och användas på nytt. Föreningen bjöd på
varm smörgås.
Kryss i kalendern
Torsdagen den 15.3 håller VNB sitt marsmöte i form av ett besök till Stora Tallholmen vid Fyra Vindarna i Hangö. Där
håller LU-Rakennus på att uppföra en lyxvilla på ca 800 m2. Projektet heter Stormhälla. Det heter att "Stormhälla ska
locka till lyxdagar i Mannerheim anda". Här byggs även en bastu samt brygga. Vi träffas kl 18.00 på Fyra Vindarnas
parkering. Traktering efter besöket.
Vi har nu 47 anmälda till Nordbygg mässan i Stockholm. Det finns ännu ett par hytter kvar, så om någon här i sista stund
känner för ett deltagande, så kontakta Leo: 0400 875215 eller leo@pp.inet.fi. Detaljer för exkursionen finns i december o
januari meddelande.
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NÖB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 22 februari höll NÖB månadsmöte vid Tara-element i Nedervetil. I månadsmötet deltog tjugo personer.
Organisationschef Mikael Åhl från RKL deltog i mötet och informerade om RKL:s verksamhet. Sbif:s ordförande Tomson
Holmlund deltog också i mötet och en diskussion om hur föreningen skall få mera medlemmar fördes.
NÖBs ordförande Leif Fagernäs överräckte en present till Daniel Store som fyllt 50 år.
Efteråt presenterade Andreas Forsström företaget Oy Tara-Element Ab. Vid den intressanta presentationen framkom att
leveranstiden för betongelement är flera månader. Ibland reserverar byggherren leveranstider av Oy Tara-Element Ab
innan entreprenadhandlingarna hunnit ut för beräkning. Efteråt förevisades produktionsutrymmen där en armeringsrobot
tillverkar armeringar och betongpelare blir gjutna.
Föreningen tackar för en intressant föreläsning och guidning i Tara-Elements fabrikslokal samt för kaffe med salt tilltugg.
NÖB tackar också Mikael Åhl och Tomson Holmlund som besökte föreningen i norra delen av Österbotten.

Kryss i kalendern
NÖB håller månadsmöte den 22 mars 2018 vid Malmska i Jakobstad. Samling vid huvudentrén kl. 19:00. Köket och en del
av stödfunktionerna renoveras. Styrelsen samlas kl. 18:00.
Medlemmar möt upp och ta del av den information som ges om renoveringen!

Leif Fagernäs, Mikael Åhl och Tomson Holmlund på NÖB:s månadsmöte

ÖNB
Hänt i föreningen
Byggmästarna från ÖNB besökte Svedbergs badrumsinstans i Esbo på Klovisåkersvägen 1. Vi var sex stycken byggmästare
som deltog på excursionen. Monica Juslènius-Ermala tog emot oss och presenterade företaget samt höll en intressant
föreläsning om produkterna inom Svedbergs sortiment. Därtill bjöds på en välsmakande måltid med dryck.
Monica berättade att Svedbergs grundades redan 1920 och har sedan 1962 tillverkat kvalitetsprodukter för badrum. Idag är
företaget marknadsledande i Norden på badrumsmöbler. Produktutveckling, design och produktion sker till stor del på
företagets egen anläggning i Dalstorp i Sverige. Svedbergs har ett brett sortiment bestående av badrumsmöbler, badkar,
duschar, blandare, WC, belysning, handdukstorkar.
Svedbergs erbjuder "bygg-själv-tjänst" där man välja mellan olika möbelserier, storlekar och färger.
ÖNB tackar Monica för fint mottagnde och intressant excursion.
Kryss i kalendern
Marsmånadsmöte den 15.3 klockan 18.00 är förenigens vårmöte. Mötet hålles på Grand i Borgå.
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ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF hade sitt andra månadsmöte för året 13.2.2018 och besökte Norcolour på Mielisholm i Pargas. Före månadsmötet fick
vi en rundvandring i Norcolours utrymmen och förevisning av företagets nya tillbyggnad. Som vår värd fungerade Henrik
Granholm. Efter rundvandringen följde en presentation av bolaget. Norcolour är grundat i Norge 1991. Verksamheten i
Mielisholm kom igång 1994 genom ett fabriksköp. Fabriken har utvidgats i olika etapper och sysselsätter i dagsläget ca 20
anställda. Norcolours produkter består av olika färgkartor och provbitar för målfärgsfabriker. Under besöket blev vi bjudna
på smörgåsar med tillhörande dryck.
Kryss i kalendern
I samband med mars månadsmöte 20.3.2018 håller ÅBF även sitt vårmöte. Mötet börjar klockan 19.00 i Kjells kitchens
utrymmen och som kvällen föredragare fungerar Marcus Flinckman från HL-metal.
10.3 håller ÅBF talko på Gåsholmen för att snygga upp omgivningen. Föreningen bjuder på talkomat och dricka till alla
deltagare. Intresserade kan kontakta Bengt Cederlöf 0400-431 404.

Jubilarer
90 år
Nils Holm 19.03 SBH

75 år
Harry Backlund 18.03 VBF

70 år
Elof Granholm 16.03 VBF
Pehr Björklund 20.03 SBH

Ett stort grattis till er alla!

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