NYHETSBREV
år 2020 / februari

Nytt år ny möjligheter, inte bara ett nytt år utan även ett nytt decennium
Låt oss jobba för att detta decennium blir den tid när vi på allvar börjar att
återbruka våra saker igen. Visst skulle det vara skönt med lite rejälare saker som
går att laga och återanvända istället för billigt skräp som vi hela tiden slänger
bort och köper nytt.
Under föregående år så jobbade styrelsen med att ta fram olika verktyg så att vi
ska kunna bli mer synliga och ta mer plats på motormarknaden. Vi jobbar på med
en LCC kalkyl så att vi kan visa våra kunder när det är bäst att reparera eller att
köpa nytt.
Vi har haft kontakt med både Energimyndigheten och Naturvårdsverket när det
gäller frågan om återbruk av motorer istället för att hela tiden köpa nytt. Vi har
även tagit fram en annons som publicerades i tidningen Svensk Papper & Massa
nr: 2019-6. Annonsen marknadsför alla våra medlemmar, med lite extra fokus på
de certifierade företagen. Om någon har idéer om var vi mer bör synliggöra oss
så är ni välkomna att kontakta undertecknad eller kansliet.
Sist men inte minst så vill jag gärna slå ett slag för det öppna styrelsemötet på
Quality Hotel Panorama fredagen den 13/3 i samband med Underhållsmässan i
Göteborg. Vi kommer även ges möjlighet att besöka EDT och Claes Hugosson för
att se deras nya provrum.
Patrik Holm

PÅMINNELSE!
ANMÄL ER
TILL ELR
VÅRMÖTE
12-13/3

Programmet i korthet:
Torsdag 12/3
Underhållsmässa – inget övrigt
program
incheckning på hotell Quality Hotell
Panorama
Fredag 13/3
08:00 – 10:00 Öppet Styrelsemöte
10:30Studiebesök EDT AB –
Visning av provrum
12.00Lunch

Peter Konstenius vill gärna att ELR-medlemmarna
lägger ett besök i deras monter på Undhållsmässan
Plats: B06:71
Megger är världsledande tillverkare av elektriska
mätinstrument – från generering till vägguttaget.
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Vår annons i tidningen Nordisk Papper & Massa nr. 6 2019
Framöver kommer det också en artikel om branschförbundet
ELR.
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Nu har du möjlighet att bli Diplomerad
elektromekaniker!

Diplomeringstillfälle
29 april 2020
Diplomeringsort: Stockholm
För att erhålla titeln diplomerad elektromekaniker skall följande krav uppfyllas.
• Dokumenterad utbildning i elsäkerhet (minst BB2 eller ELR 3)
• Dokumenterad grundutbildning i elmotorlära (ELR 1 och 2 eller likvärdig)
• Dokumenterad utbildning i lagermontering/lagerskador/smörjteknik
• Minst fem års branschvana.

Uppfyller du ovanstående krav hittar du blanketten ”Ansökan om
Diplomering av elektromekaniker” på vår hemsida www.elr.se
under rubriken ”certifiering”.
Skicka din ansökan till ELR’s kansli så snart som möjligt då
kommande diplomeringstillfälle blir den 29 april 2020.

