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Dags för ett nytt Sprängstoff, det första 
för 2018. Efter det förra Sprängstoffet 
har jag och Anette fortsatt att åka ut 
i landet och träffa medlemmar. Se-
nast var en riktig långtur med start i 

Skellefteå och vidare ner med bil mot Stockholm där 
vi hann träffa ett flertal sprängfirmor under vägen. 
Återigen så var det mycket givande att höra medlem-
marnas åsikter och förslag! I nästa BEF-nytt kommer 
utförligare presentation av företagen.

Årets Bergsprängardagar går av stapeln 25-26 ja-
nuari på Aronsborg, men det har ni väl inte missat? 
Denna gång så samarbetar BEF åter igen med Berg-
utbildarna vilket är glädjande och det känns som vi 
kommer ha ett fortsatt gott samarbete även i fram-
tiden. Bergutbildarna är numera tillbaka som stödjan-
de partner till BEF.

Innan jul blev jag uppringd av en medlem som 
hade hamnat i en knepig sits med Polisen i samband 
med ett licensärende för vapen. Ärendet gällde ett 
dödsbo och det hade framkommit till Polisen att en 
tändapparat av typen HN 1 förvarades i vapenskåpet.

Tyvärr så uppfattade handläggaren på Polisen att 
denna tändapparat var att betrakta som ett vapen och 
därmed fick medlemmen valet att antingen lämna in 
den till Polisen eller söka vapenlicens för HN 1:an. 
Inget av dessa alternativ var aktuellt för medlemmen. 

Jag tänkte att detta måste vara ett missförstånd så 
jag började titta i vapenlagen och insåg snart at detta 
inte kunde betraktas som ett vapen på grund av dess 

Hej!
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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. 

konstruktion och ändamål. Jag kontaktade den ansva-
rige för vapenfrågor i Sverige på Polismyndigheten 
och beskrev denna tändapparat för honom. Efter ett 
mail med en produktbeskrivning på HN 1:an samt lite 
historik och annan information så beslutade han att 
detta inte var ett vapen och därmed kunde vår orolige 
medlem andas ut!

Det var också bra för andra bergsprängare efter-
som denna tändapparat har sålts i mer än 30 år i hela 
världen av Orica och jag tror dom flesta sprängfirmor 
har någon liggande. Ni får gärna höra av er till mig 
om ni skulle få något problem med detta för nu har vi 
ett fall som prövats och som gick bra.
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