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BEFs styrelse hade förra veckan sitt fjärde styrel-
semöte och en av de stående punkterna på dag-
ordningen är att pejla av hur marknaden ser ut. 
Styrelsens representanter kommer ju från olika 
delar av landet och ger en någorlunda represen-

tativ bild av hur marknaden ser ut geografiskt från norr till 
söder. Samtliga rapporterade att det är bra beläggning, även 
om förfrågningarna möjligen minskat något. Det som minskat 
är större bostadsprojekt men kompenseras en del med vind-
kraftsparker och även en ökning av ”småjobb”.

I samband med styrelsemötet den 15 augusti så hölls även 
det årligen återkommande strategimötet under dagarna två. 
Många goda idéer och uppslag diskuterades om hur vi ska for-
ma och arbeta med BEF i nutid och framtid. Mer om detta i 
nästa BEF-Nytt.

Vi har nu spikat ett datum för den ”workshop” med kon-
sulter i vår bransch som jag tidigare har pratat om. Den 25 
oktober ska vi träffa, förhoppningsvis så många konsultföre-
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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. 

tag som möjligt, i Göteborg. På dagordningen finns bland an-
nat punkterna förfrågningsunderlag, tekniska beskrivningar, 
riskanalyser, sprängning vs spräckning mm. Tanken är att vi 
ska få igång en dialog med de som skriver handlingar i många 
projekt, så att vi får en ökad samsyn och att vi, entreprenörer 
och konsulter (beställare) ”talar samma språk”.

En uppmaning till er är att kontakta mig om ni har syn-
punkter, bra exempel-dåliga exempel på handlingar etc. Jag 
har försökt att sprida inbjudan till så många konsultföretag 
som möjlig, men har ni något samarbete eller träffat på kon-
sulter, som ni anser ska vara med, kolla mad mig om jag har 
med dem på listan.

Ha det nu så bra och var försiktiga när ni är ute på jobb. 
Kom ihåg – alltid säkerheten först, både för er själva och an-
dra på era arbetsplatser. Försök undvika stress och säg ifrån 
när beställarna vill ha jobben forcerade och helst utförda igår!
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Sensommarnytt
Hej på er alla. Nu har väl de flesta semestrar tagit slut, även för de som kanske 

inte hunnit med så mycket ledighet. Nu får vi hoppas på en bra höst, 
både vädermässigt och med lagom mycket jobb.
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