NYHETSBREV
år 2019 / december
Det rullar på…
Än så länge verkar det som om landets industri rullar på i ganska bra
takt. Beroende på vilken bransch vi har våra kunder i så ser väl läget lite
olika ut. Tyvärr så brukar signaler om vikande konjunktur bli början
någon slags självuppfyllande profetia, där även de som fortfarande har
orderböckerna fulla börjar att se över kostnader och dra i handbromsen, ibland kanske lite i onödan kan jag tycka. Att efter år av
framgång, plötsligt dra in julbord för personal är i min värld bara
kontraproduktivt. Nu tror jag att alla medlemmar i vårt förbund förstår
att vår personal är vår allra viktigaste tillgång, var rädd om er personal.
Nöjda medarbetare gör bra jobb, som i sin tur leder till nöjda kunder.
Men det är nu vi har chansen att förklara för våra kunder reparerar sin trasiga
utrustning istället för att köpa nytt. Det är bra för både plånbok och miljö.
Med ett fungerande underhåll så förebyggs kostsamma haverier. Och en
avhjälpande reparation är oftast mindre kostsam och har en mindre
påverkan på miljön. Men allt det där kan och vet ni redan, så gå ut till era
kunder och förklara det för dom.
Enkäten som vi skickade ut i samband med det senaste nyhetsbrevet visar
att några av våra största produktionsindustrier inte byter lager på motorer
under 30kW, och inte lindar motorer under 160-200kW detta tycker jag är
en skrämmande utveckling. En katastrof både miljö och nationalekonomiskt. Att skrota motorer i dessa storlekar för att sedan köpa nytillverkade motorer, producerade i kolkraftverksdrivna fabriker som skall
fraktas från anda sidan av jordklotet är inte hållbart. Oavsett om
motorerna kommer som hela produkter eller som delar till en
hopsättningsfabrik någonstans i Europa. Detta genererar höga CO2
avtryck kanske inte så mycket hos oss i Sverige men totalt sett i världen.
Och enligt Naturvårdsverket så har vi ansvar för det utsläpp vår
konsumtion genererar oavsett i världen den sker.
Nä, nu är det nog med dysterheter.

Se nu till att ha en riktigt God Jul och ett Gott nytt År,
med en lång ledighet, det behöver vi.
Boka sedan in 12-13/3 så syn vi på det öppna
styrelsemötet i Göteborg i samband med
Underhållsmässan.
/Patrik Holm
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Nu inbjuder vi er till
ELR Vårträff 12-13/3 2020
i Göteborg.
Boka upp datumet och håll utkik i
mejlboxen och på
vår hemsida för anmälan och program.

ELR Utbildning
Grundutbildning ELR3 4-5/2
i Stockholm
Se bif. anmälan

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.
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I november skickades ett öppet brev till
Naturvårdsverket, där förbundet berättar om
hur vi som branschförbund inom
elektromekanisk service och underhåll ser på
energibesparingsåtgärderna och miljömålen.
Läs gärna hela brevet, du hittar det som en
bifogat dokument i Nyhetsbrevs-mejlet.

ELR har blivit medlemmar i CirEko –
Näringslivets arena för Cirkulära Affärer.
Ett medlemskap är både för er som vet att
cirkulär ekonomi är vägen framåt och för er
som är nyfikna och vill öka er kunskap inom
området. Läs gärna mer om Cirkulära affärer
på deras hemsida https://cireko.se

… till sist vill vi önska er alla en riktigt…

