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I BEF världen så rullar det på med olika aktiviteter. Den 
nya lagstiftningen om anmälan av personer som avses 
delta i hanteringen av explosiva varor är gällande från 
och med 1 augusti med en övergångstid på sex månader. 
Jag har tidigare uppmanat er att skicka in listan på per
soner i god tid och gör så än en gång. Ett förtydligande 
kan vara på sin plats: Anmälan för bergsprängarna 
ska skickas till kommunen (Räddningstjänsten) 
som har utfärdat era övriga tillstånd, använd-
ning, överföring, godkännande av föreståndare 
samt förvaring.

På tal om föreståndare så stöter jag emellanåt på 
missuppfattningen att denne enbart är föreståndare för 
förvaringen. En föreståndare enligt lagen om brandfar
liga och explosiva varor ska vara en person som har till 
uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de 
krav som lagen säger. Föreståndaren ska vara en över
stående person som har befogenheter och övriga möjlig
heter att se till att verksamheten i företaget bedrivs enligt 
lagstiftningen.

Vi har också genomfört en borrkurs i Göteborg och 
ytterligare en blir i veckan som följer i Stockholm. Kurs
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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. 

ledare är den alltid lika populäre Tommy Johansson. Ni 
som har personal som behöver gå borrkursen meddela 
Anette, så kan vi planera för fler kurser.

Vi ligger också i startgroparna med att komma igång 
med den nya Auktorisationskursen. Det kommer att vara 
en endagarskurs och det finns säkerligen ett stort behov, 
inte bara hos de som just nu håller på med auktorisatons
processen, utan även hos redan auktoriserade företag 
som behöver uppdatera sin personal.

Styrelsen kommer att ha sitt årliga strategimöte i bör
jan på oktober, då vi utöver ordinarie styrelsemöte ock
så lite djupare diskuterar framtiden för BEF och vilken 
medlemsnytta som vi ska verka för.

Nu får vi innerligt hoppas att de restriktioner som för
svinner i slutet på september blir bestående som gör livet 
lite lättare att leva och BEF kan konkretisera de aktivite
ter som vi tidigare fått ställa in eller flytta på framtiden.

Var rädda om er själva och alla andra där ute på ar
betsplatserna och sätt alltid säkerheten främst, även om 
det är stressigt där tiden inte alltid räcker till.
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Information
Hoppas att all haft en bra sommar med åtminstone lite ledighet och möjlighet att 
ladda batterierna. De allra flesta verkar ha fullt upp med jobb, en del kanske mer 

än vad som är bra i det långa loppet. Lagom är ju som bekant bäst,  
men kan ofta svårt att uppnå. Nu är vi också i älgjaktstider och jag vet 

att det är en viktig händelse för många av er.
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