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Vi har nu äntligen kunnat genomföra en del arrange
mang med fysiskt deltagande. Bland annat har vi haft 
två borrkurser med den alltid lika populäre Tommy Jo
hansson. En kurs i bättre arbetsmiljö, BAM, är inbokad 
i december. Vid detta tillfälle är det fullbokat, men om 
det är fler som är i behov av denna utbildning, så anmäl 
ert intresse.

Tillsammans med KCEM har vi också haft en två
dagars konferens med inriktning mot transporter av far
ligt gods ur ett securityperspektiv.

Den nya auktorisationskursen, som numera är en 
dag, är klar och utöver nytillkomna auktoriserade före
tag så kommer vi anordna denna utbildning löpande un
der nästa år, för nya medarbetare och för de som känner 
att de behöver en uppfräschning.

I Början av oktober hade styrelsen också sitt årliga 
strategimöte där det togs en hel del beslut om BEF ś in
riktning och aktiviteter, både i närtid och i ett längre 
perspektiv.

Årsstämman 2021 blev ju en digital historia, men 
nästa år kommer vi att genomföra den på traditionellt 
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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. 

vis under festliga förhållanden utöver den formella delen. 
Datumet är fredagen den 1 april i Stockholm.  

Vi har också spikat datum för nästa års Borr & 
Spräng. Mässan kommer att gå av stapeln den 13 maj 
och denna gång kommer vi att vara på en förträfflig an
läggning som heter Happy Tammsvik som ligger i Bro 
NV om Stockholm.

Vi vill också slå ett slag för Bergsprängardagarna 
2022 som Bergutbildarna arrangerar 2728 januari. 
Platsen blir Scandic i UpplandsVäsby. Som alltid ett di
gert och intressant program med intressanta föreläsare.

Mer information kommer löpande samt i BEFNytt 
som kommer ut med ett nytt nummer i december.

Jag inser att det kan vara svårt för er att ha lång fram
förhållning, men notera dessa datum redan nu, så hop
pas jag att vi ses på ett eller flera av arrangemangen.

Allt gott där ute.

Jan Johansson BEF
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Höstinformation

Nu är det bara ett par månader kvar på detta år som i mångt och mycket 
har präglats av pandemin, som nu förhoppningsvis klingar av. 

Här kommer lite kort information om vår förenings aktiviteter. 
Vad som har hänt, men framförallt vad som är på gång.

www.bef.nu
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