
Under hösten och framåt kommer jag, och 
i mån av tid, även Anette att besöka/
kontakta er medlemmar för att lära kän-
na er lite mer och höra vad ni tycker är 

bra eller kanske behöver förbättras med BEF. Det är 

Då var det dags för ett nytt Sprängstoff 
med det senaste från BEF
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Medlemmar och Partners 
Vi vill med detta nyhetsbrev informera Er, såväl stort som smått, om vad som händer i BEF-världen. 

Tanken är att vi någorlunda  regelbundet ska göra  ett utskick på detta sätt för att ge 
er information  om saker som kan vara av intresse. 

Vi tar tacksamt emot ideér och förslag på nyheter som vi kan ta upp i nyhetsbrevet. 

ju många medlemmar att prata med och jag vill helst 
försöka komma ut till er på arbetsplatserna och träffa 
er personligen, så det blir ju ett fortlöpande angenämt 
uppdrag som vi får ta när vi, och framförallt ni, har 
möjlighet och tid att träffas. Jag hör av mig!

Bergsprängnings Entreprenörernas Förening -BEF
Box 614   175 26 JÄRFÄLLA 
Besöksadress: Ynglingavägen 1-3, 6 tr
patrik@bef.nu    tel: 070-698 70 72
anette@bef.nu   tel: 070-693 68 98
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Jag och Anette kom häromdagen hem efter en resa 
till Estland där vi träffade en av våra medlemmar, 
Voglers Eesti, som vi samarbetar med i EU-projektet 
PECCS (Pan European Competency Certificate for 
Shotfirers/Blast designers). Jan och Anette har arbetat 
med detta under en längre tid och nu är det dags för 
mig att sätta mig in i vad det innebär och det verkar 
vara ganska mycket med tanke på att projektet redan 

pågått i några år. Under nästa vecka kommer alla våra 
partners i projektet för ett möte i Jakobsberg. Jag ser 
fram emot att få träffa alla. Vi kommer att diskutera 
detaljerna kring den första testkursen av utbildnings-
materialet. Materialet är i princip färdigt för presenta-
tion, men det finns många saker att diskutera och för-
bereda. Testkursen kommer att ske 11-15 december i 
Stockholm. Vi ser fram emot att se hur materialet tas 
emot av testgruppen. BEF och projektgruppen  kom-
mer att bjuda in utbildare i sprängbranschen för att få 
feedback och respons. Så långt vi vet kommer det att 
delta personer från Sverige, Norge, Estland.

Under vårt Estlandsbesök fick vi också möjlighet 
att besöka Vogler Eestis sprängförråd och tillverk-
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ningsanläggning för ANFO. Förråden ligger utanför 
staden Kunda och är av enklare typ jämfört de svens-
ka kraven på tillgreppsskydd. Istället har man valt 
att ha beväpnad vakt/vakter i enlighet med Estniska 
myndigheternas krav, vilket egentligen kanske mot-
svarar säkerheten i Sverige för sprängförråd. Vad gäl-
ler riskavstånd till skyddsobjekt så arbetar man med 
samma tankesätt som här hemma med skyddsvallar 
mellan förråd och tillräckliga avstånd till områden 
där människor befinner sig.

Vid sprängförråden träffade vi av en tillfällighet   
2 st täktägare från Litauen, som är bekanta med Viive 
och Teele. Vi utbytte erfarenheter vad gäller spräng-
förråd. 

Jag och Anette vill tacka Viive och Teele från Vog-
lers Eesti så mycket för ett mycket givande möte och 
studiebesök hos dem och för deras fantastiska gästfri-
het! På återseende!

Hälsningar
Patrik

VD 
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