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Rapport från DEMCON och höstmötet
Hej
När det här skrivs har vi hunnit avverka höstmötet och DEMCON sedan en tid tillbaka. Det är därför
hög tid att skriva samman några rader och berätta vad som hände samt vad som är på gång framåt
den närmaste tiden.
Höstmötet
Eftersom vi höll höstmötet i samband med DEMCON försökte vi hålla mötet så kort som möjligt för
att inte stjäla tid från mässan. DEMCON är ju en av höjdpunkterna inom vår bransch och ett perfekt
tillfälle att träffa kollegor, kolla in nya prylar och se över vilka investeringar som ska göras.
Vi drog igång vid 11-tiden och ordförande Anders Andersson hälsade alla välkomna. En stor samling
medlemmar var på plats, runt 70-80 personer närvarande gjorde att antalet föranmälda
överträffades rejält och vi fick börja dammsuga Scandic Infra City på extra stolar.
IACDS/EDA. Den första punkten på programmet var en internationell utblick. Vi gästades av José
Blanco, ansvarig för IACDS och EDA, de två internationella organisationer BFB är medlem i samt
Martin Goedickemeier från Hilti. De pratade båda om vikten att hänga med i
digitaliseringsutvecklingen liksom en uppmaning till publiken att börja ta rätt betalt för kunskap och
kompetens. Många av er medlemmar bedriver ofta rådgivning i samband med förfrågningar och
uppdrag, vilket är värt en hel del för kunderna. Här finns en dold tillgång för flera av er.
Försäkring och besiktning. Peter Wipp, vd för Gar-Bo. Peter berättade om deras försäkringar och
tjänster och ur vårt föreningsperspektiv är det intressant att Gar-Bo kan erbjuda tillgång till runt 100
besiktningsmän och KA, olika kontrolltjänster inom byggområdet samt olika försäkringslösningar.
Eftersom Gar-Bo har sin huvudinriktning på byggverksamhet var det spännande att höra vad de har
att erbjuda. Vi kommer att prata vidare med dem.
Rekrytering via arbetsförmedlingen. Örjan Ekberg är företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen och
fanns på plats för att berätta om den hjälp de erbjuder till företag som söker folk. Hjälp med att hitta
rätt kandidater, utbildning och olika bidrag är en del av stöd och hjälp som Arbetsförmedlingen kan
ställa upp med. Deras vilja att öka servicegraden mot företag är just nu stor då de vill visa att de har
en viktig funktion att fylla. Om ni är i behov att rekrytera är läget att kolla med Arbetsförmedlingen
bra just nu och Örjan Ekberg når ni på orjan.ekberg@arbetsformedlingen.se.
Föreningsinformation. Slutligen drog vi över tiden något och presenterade snabbt var vi stod i några
olika pågående projekt inom föreningen. En viktig fråga som vi ägnade en hel del tid om var vad som
gäller för den webbaserade RAM-utbildningen. Innehållet i RAM är att få rätt kunskap om
arbetsmiljö, skydd och säkerhet inom vår bransch (rivning, sanering, håltagning). På så sätt
säkerställer vi företagare inom BFB att vi ger vår personal rätt utbildning för just de förhållanden vi
har i vår bransch. Det här kan flera av era anställda redan genom erfarenhet och liknande
utbildningar. Men det här är en grund för att kunna skapa en BFB-certifiering som visar beställaren
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att de gör ett tryggt val när de anlitar ett BFB-företag. Då är RAM eller den kompetens som RAM ger
en grund för certifiering. Målsättningen måste vara att hela den operativa personalstyrkan är
utbildade i detta, men det kan vara svårt att uppnå på grund av personalomsättning. Men för att
kunna använda den nya certifieringslogotypen så kräver vi att en klar majoritet av personalen har
kompetensen (fullgjort RAM eller motsvarande). Detta innebär att ni som företagsledare/ägare har
ansvar för att intyga kompetensen för de i personalen ni anser redan har denna. För övriga i
personalen gäller att de genomför webbutbildningen så snart som möjligt. Det är således inte krav på
att redan utbildad personal ska göra RAM. Kontakta kansliet för ytterligare information eller om ni
har frågor. Från årsskiftet kommer vi dessutom ha två företag som kan erbjuda webbutbildningen för
er medlemmar. Kostnaden är samma hos båda.
Bauma 2019. Vi åker till Bauma i vår och har ett antal platser tillgängliga som nu börjar bokas upp av
medlemmarna. Först till kvar är det som gäller. Direkt efter Årsmötet den 10 april reser vi från
Arlanda. Mer information om Bauma finns på vår hemsida: Bauma 2019.
Medlemsmöte Väst. En av punkterna i årets verksamhetsplan är att försöka arrangera lokala
medlemsträffar. Den första träffen blir i Göteborg och hålls onsdagen den 14 november. Information
om detta möte finns att läsa på hemsidan: Medlemsträff Väst.
DEMCON
Efter höstmötet var det DEMCON resten av eftermiddagen. Som vanligt en mycket trevlig, intressant
och välfylld mässa med mycket att titta på. En av behållningarna med både höstmötet och mässan är
att träffa alla kolleger och vänner i branschen. Av alla kommentarer från både besökarna och
utställarna så verkar mässan ha varit väldigt lyckad.
Festmiddag och prisutdelningar
Efter att mässan stängde var det så dags att checka in på rummen och sen dra sig ner till den stora
ljusgården för mingel och drink inför den traditionsenliga festmiddagen. Efter viss försening drog
orkestern igång. Och så småningom även serveringen. Under middagen var det även utdelning av en
rad olika utmärkelser under samlingsnamnet ”Det Svenska Demoleringspriset”. Totalt 12 utmärkelser
delades ut till välförtjänta mottagare. Glädjen stod högt i tak.
Vi avrundar det här brevet med att påminna er om att alltid kolla in vår hemsida då vi lägger in
information och inbjudningar med jämna mellanrum. Vidare hoppas vi nu få se många av er på
årsmötet i april och att ni hänger med till Bauma-mässan i München under vår tre dagar långa
mässresa.
Ha en fin avslutning på hösten och lycka till med affärerna!
Hälsningar
Styrelserna och kansliet för BFB, HiB och RivoSaner

