
Nu är jag på plats hos BEF och går under 
sommaren med Roland och Anette och 
sätter mig in i arbetet. Hoppas och tror 
att jag efter sommaren har skaplig koll 

på det BEF har att erbjuda sina medlemmar.
Jag pratade med styrelseordföranden, Jan Johans-

son, häromdagen och berättade lite om de förslag 
på utveckling jag har för BEF framöver. Jag fick en 
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känsla av att Jan tyckte att några idéer var riktigt in-
tressanta och att en av idéerna var något att i alla fall 
överväga. Dessa tankar är något som kommer att tas 
upp under BEF:s strategimöte med styrelsen under 
sensommaren.

Förutom att sätta mig in i vad BEF innebär har 
jag under min första vecka kämpat med införskaffan-
de av de saker som jag behöver i mitt arbete, såsom 
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dator, mobil, nycklar, passerkort och en massa annat. 
Den delen var väl rätt smidig, men när man också ska 
ha alla dessa lösenord och abonnemang är det inte 
lika kul! Där tror jag många av er känner igen sig!

Jag håller också på med att förbereda ett svar till 
Regeringskansliet angående explosiva varor. BEF:s 
åsikt på dessa nivåer är viktig. Det gläder mig och får 
mig att förstå hur betydande BEF:s roll är i samhället!

Vem är jag då? Jag har arbetat inom Polisen sedan 
1993. Innan dess jobbade jag på Fritidsresor under 5 
år och sålde resor vilket var ett jättekul första jobb. 
Innan dess gjorde jag lumpen förstås, det gjorde ju 
alla på den tiden och som ”ubåtsjägare” så fanns det 
mycket att göra runt Vaxholm och Mällsten utanför 
Nynäshamn, och det var inte bara ”minkar” kan jag 
lova!

På Polismyndigheten har jag jobbat de senaste 18 
åren med explosiva varor och tycker mig kunna en hel 
del om detta, inte bara tillstånd utan det mesta inom 
sprängämnen, krut och pyrotekniska varor. 

Jag har under flera år varit ett stöd för handläggar-
na i landet och även haft ett flertal utbildningar för 
polisanställda i olika grupper.

Jag har suttit med i flera råd och grupper som sak-
kunnig, både inom Polismyndigheten och i andra 
sammanhang. Samverkat med myndigheter som tex 
MSB (Myndigheten För Samhällsskydd och Bered-
skap) och Arbetsmiljöverket och haft mycket sam-
arbete med bombgruppen och Försvarsmakten. Ni får 
gärna fråga mig mer när vi träffas!

Min kunskap om bergsprängning tycker jag är rätt 
så god. Jag har gått många sprängutbildningar under 
åren, både civila och militära, och har sedan 1993 haft 
ett Sprängkort B och under större delen av tiden även 
varit föreståndare för sprängförråd. Som jag sade på 
stämman, till er som var där, så har jag lärt mig oer-
hört mycket av er bergsprängare och det vill jag verk-
ligen tacka er för!

Jag bor i Huddinge tillsammans med min fru och 
13-åriga son och Tilda, vår Golden Retrievertik. Vi 
gillar att vara ute med båten runt Torö/Trosa skär-
gård. Jag skulle gärna åka till Gotland/Gotska Sandön 
men Pia säger att det gör man inte med en Albin 25:a!! 
Hon har säkert rätt. Annars gillar jag att vandra och 
jag och några kompisar brukar ha ett äventyr per år 
som brukar innefatta vandring. Under 19 år gick vi 
Sörmlandsleden tillsammans. En helg om året och vi 
hann med hela Sörmlandsleden. Priset var tydligen 
att jag blev ansvarig för 2 st etapper i Grödinge söder 
om Stockholm – Så det njuter jag av nu! 

Jag ser väldigt mycket fram emot att jobba med er 
och hjälpa er på alla sätt jag kan! Eftersom jag är ny i 
arbetet så vill jag gärna ha in förslag/synpunkter från 
er!

Jag vill passa på att tacka Roland och Anette för er 
hjälpsamhet och för ert varma välkomnande!

Jag vet att det är väldigt mycket att göra i spräng-
branschen just nu men hoppas att ni bergsprängare får 
lite tid till ledighet och kan njuta av sommaren!

Patrik/VD 


