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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 04/2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kallelse till förbundskongress och vårmöte
Vårens förbundskongress arrangeras i år 18.5-20.5 av VBF som samtidigt firar sitt 90-årsjubileum.
Möteshandlingarna delas ut på plats, men om någon önskar få dem i förskott går de att beställa av
förbundssekreteraren.
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 4970 1040 1036 87 senast 26.4.2018 enligt vad man äter.
Anmäl senast den 20.4.2018 vilka måltider ni deltar i till:
Joakim Högström
sbif@byggarna.fi
045 633 2346

eller

Sten Liljeqvist
sten.liljeqvist@netikka.fi
044 252 0946

Programmet för veckoslutet
Fredag
18.30

Styrelsen sammanträder
Bastu och kvällsbit för anlända gäster (Sokos Hotel Vaakuna)

Lördag
10.00
12.00
14.00

Exkursion till BotniaLab, buss från torget
Lunch Wanha Waasa Catering (Korsholmsesplanaden 42)
Förbundsmötets solenna akt (Sokos Hotel Vaakuna)
Festtalare: riksdagsman Joakim Strand
Musik: Amors pilar
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15.30
16.00
16.15
18.30
19.00
19.30

Vasa Andelsbank bjuder på kaffe (Sokos Hotel Vaakuna)
SBIF:s vårmötes fullmaktsgranskning (Sokos Hotel Vaakuna)
SBIF:s vårmöte (Sokos Hotel Vaakuna)
Taxi till Villa Sandviken
Cocktail och utdelning av förtjänsttecken varefter ordet är fritt
Vasa Byggtekniska förening r.f.: 90-årsfestsupé

Söndag
9.30
12.30

Busstur till Grönvik gård och Havets hus
Lunch på restaurang Berny vid Replot bron

SBH
Hänt i föreningen
SBH:s årliga skidresa gick av stapeln 15-18.3. Ett glatt gäng på 16 medlemmar och 4 studerande från Yh Novia åkte upp
till Ruka för ett par dagar i de finska alperna, för trevlig samvaro, utförsåkning, skidning och bara njuta av de vackra
snötäckta vyerna. Under helgen fick vi njuta av både vackert väder och snöyra.

Kryss i kalendern
Ordinarie vårmöte ordnas 19.4.2018 klockan 19:00 på Restaurant Tekniska. Agendan är stadgeenlig. Möteshandlingarna
delas ut på plats. SBH:s delegater till SBIFens vårkongress väljs under mötet.

VBF
Hänt i föreningen
Mars månadsmöte hölls på Contrias Ab:s kontor där Kenneth Grönroos tog emot oss och han berättade om deras
huvudsakliga verksamhetsområde. Contria Ab är ett konsultbolag inom byggbranschen som grundades 2009
och verkar i Vasa och Seinäjoki men arbetar över hela landet. Företaget är specialiserat på konstruktionsplanering.
Vid månadsmötet deltog 8 medlemmar, i samband med mötet bjöds mötesdeltagarna på kaffe och tilltugg
Kryss i kalendern
VBF:s månadsmöte samt stadgeenliga vårmöte hålls den 19.4. kl. 19.00 på Svenska klubben, Strandgatan 4. Fidelix står
för månadens föredrag.

2

VNB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 15 mars höll VNB sitt månadsmöte i form av en exkursion till Stora Tallholmen i Hangö.
Här håller LU-Rakennus på att uppföra villa Stormhälla. Stormhälla är en lyxvilla som ska locka till lyxliv i Mannerheim
anda heter det. Det är en trähusbyggnad på dryga 1000 m2 i två våningar plus ett torn på ca 16 m2 ännu utanpå. Under
halva byggnaden finns det dessutom en källarvåning som inrymmer husets teknik. Det speciella med byggnadssättet är,
att allt trävirke (stomme o balkar) kommer färdigkapat till byggnadsplatsen.(”bara att smälla fast”, men det går väl inte alltid
som på Strömsö). 16 intresserade medlemmarna kunde konstatera att det nog alltid blåser kallt på Fyra Vindarna, fastän
vi var inne i ett jättestort tält. Efteråt åkte vi till Roxxs i Östra Hamnen där föreningen bjöd på en hamburgarmiddag inkl
drycker

Kryss i kalendern
Aprilmötet hålls i samband med Nordbyggmässaresan den 12 – 14.4

NÖB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 22 mars 2018 höll NÖB månadsmöte vid Malmska sjukhuset. Malmska fastigheters verksamhetsområde
är uthyrning och underhåll av fastigheter under en samkommuns ägo (Jakobstad, Pedersöre och Larsmo).
Tommy Nordlund, direktör för verksamheten, informerade om fastigheterna och verksamheten och guidade föreningens
medlemmar runt i den del av sjukhusfastigheten som nyligen renoverats. Gruppen fick bland kasta en blick på
magnetröntgen genom skyddsglasväggen.
Föreningen tackar för en mycket intressant information med guidning samt för kaffe/te med salt tilltugg.
Kryss i kalendern
NÖB håller månadsmöte vid Alholmens Krafts bastu, Slipvägen , den 26.4.2018, kl. 19:00
Föreningsmedlemmar välkomna att delta!

ÖNB
Hänt i föreningen
Mars månads mötet som var föreningens vårmöte samlade 7 deltagare. Bokslutet och verksamhetsberättelsen godkändes.
Vi diskuterade även kommande evenemang samt valdes representanter till förbundets vårmöte.
Kryss i kalendern
Föreningen har inget möte i april. 6 medlemmar deltar i VNB:s Nordbyggresa 12-14.4.
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ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF hade talko på Gåsholmen 10.3 där 4 medlemmar deltog. Dagen löpte väl och flera träd städades undan. Stort tack till
talkogänget från ÅBF.
ÅBF höll sitt stadgeenliga vårmöte 20.3.2018 hos Kjells Kitchen. På mötet valdes representanterna för SBIF r.f:s vårmöte
och dessa är Kenneth Koskinen, Matias Jensén och Markus Östman. I mötet deltog 9 medlemmar.
Som kvällens föredragare fungerade Markus Flinckman VD i HL-Metal. Markus presenterade företagets produkter,
verksamhet samt omsättning och bjöd även deltagarna på mat och dryck. ÅBF tackar.

Kryss i kalendern
ÅBF håller sitt nästa möte 17.4.2018 kl 19.00 i stadshusets mötesrum Skansen. Byggnadsinspektör Kenneth Koskinen
presenterar ändringarna i byggbestämmelsesamlingen som trädde ikraft 1.1.2018.

Jubilarer
75 år
Egil Friman 10.04 ÅBF
Christer Abbors 12.04 NÖB

70 år
Henning Ekholm 14.04 SBH

50 år
Mikael Tallberg 30.04 ÖNB

Ett stort grattis till er!

Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 30 april.
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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