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Välbesökt höstmöte hos Husqvarna 
 
 
Hej 
 
För drygt en vecka sedan höll vi vårt årliga höstmöte. Denna gång i Husqvarna/Jönköping där vår värd 
Husqvarna Group tog emot. Välordnat, trevligt och innehållsrikt. Stort tack till Stefan Bergsten och Henrik Svärd 
och era medarbetare för ett fint arrangemang. Närmare 60 deltagare fanns på plats och dagen började med 
fabriksvisning fram till lunch. Efter lunchen var det samling i Husqvarnas stora hörsal. Här är en summering av 
det som avhandlades. 
 

Möten med Peab, Skanska och Vattenfall 
Roger från kansliet presenterade en del av det som 
föreningen arbetar med för tillfället. Kansliet och delar av 
styrelsen har träffat Peab, Skanska och Vattenfall. Fler bolag 
står på tur för möten. Detta för att presentera BFB:s 
verksamhet och för att lyfta branschens status liksom att 
stärka medlemmarnas möjligheter vid upphandling.  
 
Vi vet att det finns synpunkter på hur storföretagen följer 
sina egna riktlinjer när det kommer till kostnaderna.  
Men vi som bransch måste arbeta för att det ska löna sig att 

följa regler och riktlinjer för den svenska marknaden så att seriösa företag inom rivning, håltagning och 
sanering kan bedriva en sund verksamhet.  
      
En fråga som kommit upp är önskan om att vi inför en certifiering/auktorisation liknande den som  
Ställningsentreprenörerna, STIB, tagit fram. STIB:s erfarenheter visar att en auktorisation kan löna sig. Detta 
kommer vi att titta vidare på.  
      
Mötet med Vattenfall är det första i en serie möten som handlar om deras behov av att handla upp företag 
som kan hjälpa dem med att riva Ringhals 1 och 2 med start någon gång under 2022. Beräkningen ligger på en 
miljon arbetstimmar. Mer information kommer längre fram. Processindustrin innehåller många möjligheter för 
BFB:s medlemmar. 

Nytt gällande arbetsmiljöutbildningen RAM 
Vi har också förändringar när det gäller vår egen arbetsmiljöutbildning – RAM. Avtalet med Jobsafe är avslutat. 
För närvarande gäller att RAM kan köras via webben hos Instruktörerna i Norden. Information om hur ni 
bokar/beställer den utbildningen finns på vår hemsida www.byggnadsberedning.se. Föreningen jobbar även 
med att komplettera RAM med kvartsdamm och vibration. Vänta dock inte med att den kompletteringen ska 
bli klar. Det är viktigt att ni redan nu utbildar er personal i de delarna så att ni klarar Arbetsmiljöverkets krav. Ta 
del av föreskrifterna för kvartsdamm (AFS 2015:2) och vibrationer (AFS 2005:15). Ni hittar dem på 
Arbetsmiljöverkets hemsida https://www.av.se. 
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Bebosa 2020  
Vi kan även berätta att vi har en medlemsresa till mässan 
Bebosa 2020 som arrangeras i tyska Willingen. Den 25-27 
mars åker vi. Mer information och anmälan finns på vår 
hemsida. Länk: Mässresa Bebosa 2020.  

 
 
 
 

Föreningsmöte på Steam Hotel Västerås 
Vi arrangerar också ett regionalt föreningsmöte i Västerås den 26 
november dit medlemmar och intresserade är välkomna att ta del av 
vår verksamhet. Anmälan ligger upp på hemsidan. Länk: Anmälan till 
föreningsmöte Västerås 2019. 
 
Bygglet 
Magnus Buregård från Bygglet presenterade deras program för 
administration och ordning och reda i företagsdriften med stöd för det mesta som kan behövas för att 
effektivisera verksamheten. En intressant dragning av ett stödsystem som flera medlemmar redan använder. 
Omdömena från åhörarna var mycket positiva. 
 
Förhandlingar om kollektivavtalet mellan Byggnads och BI 
Peder Boström från Sveriges Byggindustrier gästade oss under dagen och han berättade om deras pågående 
förhandlingar med Byggnads gällande arbetstider, reseersättningar, yrkesbevis med mera.  

Det är som vanligt rätt snårigt och en rad besvärliga frågor 
att lösa. Peder fick en rad olika frågor som han tar med sig 
tillbaka. Vi kommer att få mer information när arbetet 
börjar ge resultat. 

  
Husqvarna Fleet Service 
Avslutningen på dagsprogrammet var Husqvarnas som berätta om sin Fleet Service. Detta är en lösning som 
flera tillverkare har fast då med lite olika namn. I korthet handlar det om att få hjälp med övervakning och 
kontroll av verktygen så att service, byte av slitna delar etc kan skötas planerat och i tid så att verksamheten 
drabbas så lite som möjligt. Välskötta verktyg är givetvis en förutsättning för god arbetsmiljö, effektivitet och 
lönsamhet. 
 
Kvällen 
Kvällen bjöd på en gemensam Whiskyprovning på hotellet under kunnig ledning. Lärorikt. Därefter blev det 
gemensam middag på närliggande tapasrestaurang som gav plats för trevligt umgänge och nätverkande. 
 
Vi tackar alla medverkande för ett intressant, välfyllt och alltigenom lyckat höstmöte. 
 
Ha nu en fortsatt fin höst! 
 
 
Med vänliga hälsningar från 
 
Styrelsen och kansliet 


