
Februari 2022 

Snart årsmöte i BFB – Hotel J i Nacka Strand 12 maj 
Äntligen börjar läget ljusna ordentligt. Våren närmar sig och restriktionerna har tagits bort. Förutsättningarna 
för ett mer normalt läge är bättre än på länge. Det gör att vi nu kan planera för ett årsmöte där vi ses fysiskt. Vi 
laddar för ett bra årsmöte och intressanta programpunkter. 

Hotel J, Stockholm, Nacka Strand 
Trots hård konkurrens om platser för konferenser och möten har vi 
lyckats få plats på trevliga Hotel J i Nacka Strand, cirka 20 minuter 
öster om centrala Stockholm. Datumet är 12 maj och vi har reserverat 
ett begränsat antal rum. Då efterfrågan är stor vill vi gärna få in era 
svar/bokningar så snart som möjligt. Ju tidigare vi får in era bokningar 
desto större chans att alla får plats. 

Programmet 
Vi inleder det här mötet med gemensam lunch som börjar klockan 12.00. Därefter samlas vi klockan 13.00 och 
inleder årsmötet med upprop. Agenda och årsmöteshandlingar kommer att skickas ut/läggas upp på hemsidan 
längre fram. Utöver själva årsmötet kommer vi även att ta upp olika branschfrågor samt informera om 
föreningens arbete. På kvällen blir det BFB:s vårmiddag med nätverkande och trevligt umgänge med kolleger i 
branschen. 

BFB:s webbutbildning och lagbevakning 
Vi vill även påminna om att dra nytta av era medlemsförmåner. Webbutbildningspaketet som omfattar 
grundläggande arbetsmiljö, kvartsdamm, vibrationer och buller är tills vidare kostnadsfritt för alla medlemmar. 
Utbildningen är speciellt framtagning för vår bransch och ger en viktig grund för era anställda. Det gör även att 
företaget klarar en hel del krav gällande utbildningar som ställs från myndigheter. 
Missa heller inte det stöd som ni har i form av BFB:s lagbevakningstjänst som teknikkonsulten Ramboll sköter 
åt oss. Genom den får ni en bra koll på lagar och regler som gäller för vår bransch. 

Anmäl er redan nu – här är länk till anmälan 
Anmäler dig gör du via den här länken: 
Anmälan till årsmöte 2022 

Plats: Hotel J, Ellensviksvägen 1, Nacka Stand 
Datum: 12 maj 2022 
Tider: 12.00 Lunch 

1300-16:30 Möte med eftermiddagskaffe 
Kväll: Incheckning, mingel och vårmiddag. 

Ha fortsatt fin inledning på våren så ses vi på Hotel J den 12 maj! 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen och kansliet 
BFB, HiB och Riv- och Sanering 

https://byggnadsberedning.se/valkommen-till-bfbs-arsmote-2022/

