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OOm ni inte redan uppmärksammat det så 
har vi nu avslutat vårt kontor i Jakobsberg. 
Främsta anledningen till detta är, dels det 
geografiska läget, dels att lokalerna inte var 
speciellt bra anpassade för oss. Vi håller nu 

på och letar efter ett nytt kontor, eller rättare sagt en kontors
plats där det finns tillgång till konferens där vi kan ha möten 
och kurser.

Jag själv kommer att ha en filial i Lidköping som jag utgår 
ifrån. Dock är ju inte meningen att jag ska sitta på ett kontor 
dagarna i ända utan jag kommer att vara rörlig. Har ni vä
garna förbi avkroken Lidköping, tveka inte att ringa mig och 
kolla om jag är på plats, så kom på ett besök.

Styrelsen har haft ett arbetsmöte den 3 juli där vi gick 
igenom en del kommande händelser direkt efter semestrarna. 
Bland annat så ska vi ha en workshop med inbjudna konsulter 
för att prata om bland annat förfrågningsunderlag, tekniska 
beskrivningar och riskanalyser. Det har varit en mycket po
sitiv respons från de inviterade konsultföretagen. Alla som 
vill delta är givetvis välkomna. Formell kallelse kommer efter 
sommaren.

Det pågår också ett omfattande arbete med att uppdatera 
dokumenten på vår hemsida. Såväl medlemsspecifika samt de 
som är öppna för alla. Detta arbete är tämligen prekärt efter
som det ska vara så rätt och riktigt som möjligt och samtidigt 
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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. 

passa för alla  olika företag, stora som små, inom en mängd 
verksamheter. Det kommer nog bli en del synpunkter, vilket är 
bra, då många är levande dokument som förändras över tid. 
Det kommer att ta sin tid men jag ber er ha tålamod. 

Anledningen till uppdateringen är att en del av dokumen
ten är gamla och förlegade och det behöver också byggas en 
struktur på hemsidan så att det är lätt att hitta det man söker.

Vi håller också på att förbereda en kurs i geologi för berg
sprängning. Vi har fått en ny rådgivare, som presenterade sig 
själv i senaste tidningen, Lars ”Berka” Bergkvist. Berka är 
precis rätt människa att hålla denna typ av kurs, då han kan 
sprängning och pratar samma språk som sprängarna. Vi tror 
att detta kommer att bli mycket matnyttigt för oss sprängare 
och dessutom så är det väldigt intressant med geologi gene
rellt. Håll ögonen öppna när vi kommer med satt datum för 
tillställningen.

Jag vill också informera er om att Riksdagen har beslutat 
att slopa nedsättningen av energiskatt och koldioxidskatt för 
diesel som används i ”stenbrottsnäringen”. Detta kan påver
ka er som spränger i bergtäkter. Alltså ingen mer skatteåter
bäring där! Förändringen träder i kraft 1 augusti 2019.

Till sist, än en gång, skön sommar.
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Information
Så här mitt i sommaren vill jag informera er medlemmar lite om vad som händer, 

förutom det som står att läsa i senast numret av BEF-Nytt.

www.bef.nu
BEF – det är vi som försätter berg


