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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.

Det lackar mot jul
Här kommer årets sista sprängstoff. Det har varit en hel del aktiviteter och
det verkar som om den befarade lågkonjunkturen kommit av sig. Det är
i alla fall inget som vi märker av när vi träffar folk i branschen.

S

tyrelsen har haft årets sista styrelsemöte och det
märks även här att det är mycket att stå i då det
är svårt att hitta tider där alla kan närvara. Den
28 november lyckades vi i alla fall samla sju av
tio stycken inklusive suppleanter, vilket var bra.
Det var mycket att diskutera och det är till och med svårt
att få tiden att räcka till för våra möten som ska vara under
en dag.
Till mötet hade vi bjudit in if, som ju är föreningens
försäkringslösning till medlemmarna. Vi har samarbetat
ganska länge, men nu kände vi båda att det var dags för
en nystart, bland annat därför att en del av de kontakter vi
haft har slutat. Det var mycket bra förslag till det fortsatta
arbetet som vi kom fram till. Bland annat så kommer vi att
ha en lösning för den eviga frågan om byggherreförsäkring
och vi har även fått nya människor som vi ska kontakta när
det gäller medlemmarnas försäkringar eller när det har in
träffat en skada. Mer info kommer att finnas på hemsidan
inom en snar framtid. Har ni frågor redan nu så hör av er
till mig.
Arbetet med att kvalitetssäkra hundar för sök av dolor
fortsätter och jag har varit på ett andra möte med gruppen i
Oslo. Vi har även haft kursen bergsprängning för beställa
re hos NCC i Borlänge. Det var ett mycket lyckat arrange
mang och det var också första gången som vi samarbetade
med Calle Lind, Tilia konsult, som föreläsare inom omgiv
ningspåverkan.
Åke Ahlgren, vår externa revisor har kommit igång
med revisioner av våra auktoriserade företag och kommer
att pågå kontinuerligt framöver.
Ytterligare en borrkurs med Tommy Johansson som lä
rare har hållits i Mariestad. Denna gång var det tio delta
gare och vi tackar Björsäters Berg för hjälpen med lokal.
Epiroc höll nu i december sitt årliga luciseminarium där
också bergteknikpriset delades ut. Denna gång så fick Björn

Strokirk, SBMI, priset på 100 000 kr, där 80 000 ska done
ras till ett projekt som stärker bergbranschen.
Jag har också varit på mitt första branschregionsmöte
som Sveriges Byggindustrier arrangerar. Där träffas ett
antal branschföreningar inom alla möjliga olika områden.
Det man kunde konstatera var att även om vi kom från vitt
skilda organisationer så hade vi många gemensamma näm
nare. Inte minst när det gäller kompetens och utbildning.
Styrgruppen i Rockcamp har haft sista mötet för i år.
Det återstår nu endast 7 månader av projektet och det är
en hel del aktiviteter som ska hinnas med. Bland annat att
ta fram ett relevant utbildningsmaterial för elever som ska
bli bergarbetare.
Jag har också haft ett möte med MSB för diskutera den
något förvirrade situationen som råder när det gäller ut
bildning, luckor i Lagen om Brandfarliga och Explosiva
varor mm mm.
Det var ett mycket bra möte och sammanfattningsvis
så fick vi gehör för våra funderingar och MSB välkomnade
fortsatt samarbete med oss.
Arbetet med nästa års Borr och Spräng har påbörjats
och Anette planerar för fullt så det ska bli en lyckad och
välbesökt mässa.
Glöm inte att anmäla er till Bergsprängardagarna 2020.
BEF företag har förlängd rabatt fram till den 14 januari.
Årets sista nummer av BEF Nytt är på gång och beräk
nas komma ut lagom till jul. Där står det också mer att läsa
om en del av ovanstående.

God Jul och Gott N ytt År.
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