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Hej då 2020

Välkommen 2021!
Sällan har ett nytt år varit så efterlängtat som nu. Även om det förmodligen tar lite tid så verkar
det som vi kan se fram mot ljusare tider på alla sätt. Vi avrundar det här året med en kort
sammanfattning av årets verksamhet i BFB och ett par rader om nästa år.

Ett fysiskt höstmöte mot alla odds
2020 har ju inte varit toppåret för fysiska
möten. BFB lyckades dock pricka in en liten
lucka i hösten där smittläget var något
bättre och vi kunde hålla ett höstmöte
under säkra förhållanden.
Cirka 40 deltagare på plats och ett
intressant och matnyttigt program gjorde
att vi fick en bra dag tillsammans. Kvällen
bestod av gemensam middag där vi kunde
umgås med bra utrymme till varandra.
Skogshem & Wijk på Lidingö ordnade ett
mycket bra arrangemang för oss.
De ämnen vi behandlade under dagen var främst en uppdatering av arbetet i föreningen,
genomgång av Amanda Borneke från CS Riv & Håltagning om de nya avfallsregler som började
gälla i somras samt en presentation av Daniel Pernikliski från vår samarbetsförening
Ställningsentreprenörerna STIB. Daniel presenterade hur STIB arbetar med sin utbildnings- och
lärlingsverksamhet för medlemsföretagen där webbutbildning är ett viktigt stöd. Daniels
presentation var mycket inspirerande och BFB har beslutat att gå in i ett djupare samarbete med
STIB när det gäller webbaserad utbildningsstöd till våra medlemmar.

Nu bygger vi ut medlemsstödet
Ett bra medlemsstöd är givetvis en viktig uppgift för BFB. Därför har vi nu startat upp arbetet
med en egen webbutbildning för arbetsmiljö, kvartsdamm, vibration och buller. Denna är tänkt
att bli en del av medlemskapet framöver. Detta är möjligt tack vare samarbetet med STIB som
nämns ovan. I det samarbetet ingår även Takentreprenörerna – TiB. Vi får därigenom tillgång till
en väl utvecklad plattform för webbutbildningar som ger oss stora möjligheter att utveckla
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värdet i medlemskapet framöver. Vi startar
även upp en arbetsledarutbildning under våren.
Den genomförs under fyra heldagar med
kursledare. Inbjudan/information om den
kursen kommer att skickas ut efter helgerna.
Vi har också inlett ett arbete tillsammans med
sex andra specialbranschföreningar att ta fram
en gemensam grund för branschriktlinjer/regler
för specialföretag inom bygg. Detta hoppas vi
ska kunna bli grunden för BFB-certifiering i
framtiden. En tydlig branschcertifiering/standard börjar efterfrågas från beställarsidan. Detta är
dock inte tänkt att ersätta Povel, BF9K, ISO och liknande existerande certifieringar/system som vi
vet att flera av er har.

2021
Nu hoppas vi att 2021 blir mycket, mycket bättre än 2020. Vår bransch ser ut att ha klarat det
här ödesåret relativt hyggligt i jämförelse med en del andra områden. Men det finns nog inte en
enda person i landet som just nu inte ser fram mot 2021 och förhoppningen om att fungerande
vaccin. Först och främst för att vi ska kunna komma tillbaka till ett läge där personer i
riskgrupperna inte ska behöva vara rädda och tvingas isolera sig. Men vi alla längtar nog rätt
rejält efter ett mer normalt liv där vi kan börja umgås lite mer som vanligt igen. Utan att hoppas
på för snabb förbättring planerar vi i föreningen för att kunna genomföra vårt årsmöte fysiskt
nästa år. Därför har vi valt att lägga det senare än normalt.

Årsmötet 2021
Torsdag den 27 maj är datumet för årsmötet. Då
hoppas vi på att kunna hålla ett vanligt årsmöte med
ett välfyllt, intressant program om olika branschfrågor
med en avslutande trevlig kväll tillsammans. Platsen är
inte bestämd ännu. Men boka in den dagen i era
kalendrar. En av punkterna kommer att bli den nya
utbildningen. Så mycket kan vi lova.
Nu vill vi från styrelsen och kansliet önska er alla en
riktigt God Jul och fin avslutning på året. Sköt om er
och var rädda om hälsan och varandra.
God jul och Gott Nytt 2021
Styrelsen och kansliet för BFB

