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Verksamhetsberättelse 2021
Styrelsen för BFB inklusive underföreningarna Håltagningsentreprenörerna samt Riv- och
Saneringsentreprenörerna avlägger följande verksamhetsberättelse för år 2021.
Styrelsens sammansättning under året har varit enligt följande:
Ordförande:
Håkan Karlsson, Riviära Entreprenad AB
Ledamöter:
Linda Dahlin, Betonghåltagning i Göteborg AB
Elisabet Johansson, Rijo Håltagning AB
Andreas Lindström, SHC Håltagning AB
Igor Kecskes Maconkai, Rivningsentreprenad i Lund AB
Tony Stigmanslid, Destroy Rebuilding Company AB
Pio Rodriguez, SBG i Stockholm AB
Suppleanter:
Peter Danielsson, Håltagarna Borrteknik i Sverige AB
Joakim Lenander, Areco Contractor AB
Malin Söderson, Industri & Skadesanering AB
Stefan Molinder, Recover Riv & Håltagning AB
Roger Blomqvist från Byggbranschföreningarna har ansvarat för kansli, drift och utveckling,
administration, ekonomi samt varit adjungerade i styrelsernas och utskottens arbete som föredragande
och protokollförare.
Medlemmar
Den 31 december 2021 hade BFB totalt 143 medlemsföretag.
Verksamheten 2021
Verksamheten 2021 har även i år påverkats av pandemin. Restriktionerna under främst inledningen på
året påverkade möjligheterna att genomföra medlemsmöten fysiskt. Årsmötet genomfördes därför
digitalt och hölls den 27 maj. Därefter förbättrades situationen i Sverige successivt tack vare vaccin och
höstmötet gick att hålla som ett fysiskt möte. Höstmötet samlade närmare 70 personer och hölls på Nova
Park i Knivsta. Programmet innehöll information om utbildningsverksamhet och lagbevakningsstöd samt
övrig branschspecifik information. Vidare genomfördes en mindre leverantörsutställning i anslutning till
höstmötet. Utöver föreningens två ordinarie medlemsmöten präglades verksamheten även av följande
punkter:
• Lansering av föreningens digitala utbildningar inom kvartsdamm, buller, vibrationer och
grundläggande arbetsmiljö för rivning och håltagning.
• Start av lagbevakningsstöd som samtliga medlemmar kan få tillgång till genom ett ramavtal som
föreningen tecknat med Ramboll.
• Regional medlemsträff för företag i södra Sverige.
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• Nytt samarbetsavtal med Byggföretagen som trädde i kraft 1 januari 2022. Det nya avtalet är tecknat
med huvudföreningen BFB och de två tidigare avtalen som låg i respektive underförening har uppfört.
• Aktiv medverkan i Byggföretagens samverkansforum – Branschrådet (tidigare Branschregionrådet).
• Påbörjat arbete att ta fram branschspecifika riktlinjer och auktorisation för håltagning, rivning och
sanering.
• Medverkan i RISE studie om vibrationer i handhållna verktyg i syfte att få fram bättre skyddsåtgärder.
• Fortsatt utvecklingsarbete gällande branschspecifika digitala utbildningar.
• Styrelsen har under året haft tio ordinarie styrelsemöten samt ett arbetsmöte. Nio styrelsemöten
genomfördes digitalt och ett fysiskt på kansliet. Arbetsmötet behandlade ämnet auktorisation för
håltagning, rivning och sanering och hölls på kansliet.
• Löpande informationsutskick till medlemmarna, vilken även publicerats på föreningens hemsida samt
på sociala medier.

Styrelsen för:
Branschorganisationen för Byggnadsberedning,
Håltagningsentreprenörerna
Riv- och Saneringsentreprenörerna

