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Hej på er alla.
Efter en av de snöigaste vintrarna på länge kom både våren
och sommaren på en och samma gång. Länspumpar har varit
hårdvaluta den sista veckan, åtminstone här i södra Norrland.
Utbildningarna i Stenungsund var välbesökta, vilket den
kommande ELR3 utbildningen i Borås dessvärre inte blir.
Kom ihåg att ELR3 fungerar som repetitionsutbildning för er
som är "person för regelefterlevnad" i ert företag och att
repetitionsutbildning är obligatoriskt enligt starkströmsföreskrifterna.
Ni som inte har gjort det ännu, tycker jag att ska boka in det första veckoslutet
i oktober för ELR kongress på Åland.
Väl mött där!

/Patrik Holm

ELR/EASA Ex Awareness - Stenungsund 5/4-2018
På Stenugnsbadens Yacht Club hölls torsdagen den 5 april en heldagskurs om Ex Awareness.
Kursen arrangerades av ELR och utbildare var John Allen från EASA.
Deltagarna på mötet var ifrån ELR och företag från framför allt närområdet. Kursen var mycket intensiv
med mycket information om vad man får och inte får göra i samband med installationer och reparationer
av ex klassade produkter. Vilka klassningar på områden som skall följas t.ex.
Zon 0, Zon 1, Zon 2. Eftersom intresset på reparationer av motorer var en stor fråga så informerade John
flitigt och mycket kunnigt om normen IEC 60079-19 som gäller för reparationer av Ex-klassade motorer
samt IEC 60079-14 & 17 som styr hur de ska installeras och underhållas av användaren.
Bilder på skador som har orsakats av felaktiga
installationer och reparationer från olika platser
runt om i världen visades och diskuterades också.
Vi fick se vilka enorma konsekvenser det kan bli av
en felaktig reparation/installation.
Deltagarna var mycket nöjda med utbildningen
och John Allens kunnande i utbildningen.

Text och bild: Peter Sterner
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Internationell Horisont
Jag kan gott säga att jag mötte sommaren när jag anlände Krakow i
mitten av april, över 30 grader varmt samt strålande sol! Tyvärr hade vi
välfyllda mötesdagar inomhus, men han ändå få till en titt på Krakows
vackra stad och njuta en ”piwo” innan vi satte igång!
Vårt möte bestod av tre delar där den första bestod i ett möte med inbjudna
polska kollegor i den elektromekaniska branschen, både tillverkare, serviceverkstäder och underhållsfirmor. Intressanta
diskussioner runt problem och möjligheter i branschen, sedd ur polsk
synvinkel kom i fokus då många av kollegorna i Polen ser utrikes konkurrens
som sitt största hot. Detta var något förvånande, tyckte vi från EASA’s
styrelse, som ofta ser Polen som ett låglöneland som ofta konkurrerar om
både reparationsarbeten och installationer gällande elektromekanisk
utrustning runt om i hela Europa. Dock var vi inte överens med polackerna om vilken
åtgärd som vi bör ta till när marknaden blir tuffare. Vi föreslog ett tätare samarbete med EASA för att höja
kvalitéten på utförda arbeten, utbildning och erbjuda kunder ett bredare koncept.
Polackerna ville däremot försöka stänga sina gränser och försöka minska sina kostnader för att kunna utföra
billigare arbeten, något vi i styrelsen definitivt avrådde!
Som tur var så avslutades mötet i god anda med
en lunch och ett löfte att träffas igen för att se om vi kan
utöka samarbetet!
De två andra delarna i vårt möte handlade dels
om EASAs huvudstyrelses möte som avhölls i februari i
USA. Johan de Coster är vår representant där och han
meddelade att vårt förslag att finansiera arbetet gällande
sensorteknik och ”förutsägbart underhäll” inte helt
godtogs. Det positiva var att även huvudstyrelsen insåg
att detta är en del av den elektromekaniska branschen,
så precis som i politiken så tillsattes en utredning!
Så förmodligen kommer pengarna efter sommarens
”Convention” i Milwaukee!
Meddelades gjordes också att det behöver rekrytera en
teknisk expert, så finns det intresserade svenskar,
hör av er!
Sista delen i mötet var region 9s styrelsemöte,
där bl. a. jag fick möjlighet att redovisa synpunkterna från
ELR, och hur vi såg på framtiden och samarbetet med EASA.
Jag berättade om våra kurser och Mats Langersjö fina arbete
med att ”försvenska” de amerikanska kurserna.
Styrelsemedlemmarna är mycket nyfikna på om den ”svenska
modellen” med kursmaterial och undervisning
på engelska med hjälp av lokala ”teknik-tolkar” kan fungera
även i andra länder! De var också nyfikna på ELR’s
jubileumskongress i oktober och hoppades vi bjöd in dem!
Efter en lång dag fick vi avnjuta en äkta polsk gåsamiddag, med
flamberad gås och äppelkaka som dessert!
Något som fått en skåning att dregla, och även en ölänning att
känna sig till freds!
/Kent Andersson
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Nytt från kansliet
Nytt medlemsregister!
MyClub är ett helt webbaserat medlemsregister,
som ska hjälpa oss att på ett mer effektivt sätt
sköta kansliets arbetsflöden.
Därför vill jag be dig som medlem att kolla upp dina
företagsuppgifter på vår hemsida www.elr.se under fliken ”ELR
medlemmar” och vid behov uppdatera uppgifterna så att all
information blir så rätt som möjligt i det nya medlemsregistret.
Kolla gärna upp din position på kartan så att även den stämmer!
Tack på förhand!
/Carina, ELR’s kansli

Vill du informera dina ELR-kollegor om något?
Skicka gärna in information och ev. bilder till kansli@elr.se
ELR’s kansli

•

Propellervägen 7

•

392 41 Kalmar

•

www.elr.se

•

kansli@elr.se

