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I tider som denna, när snön kommer i dagliga doser och termometerns röda stav
knappt syns långt där nere på skalan, så är det skönt att veta att det kommer en
vår. Det kan vi vara alldeles säkra på.
Lika säkra kan vi vara på att Underhållsmässan i Göteborg kommer att vara en
samlingspunkt för alla oss som jobbar med industriellt underhåll.
Många intressanta föreläsningar och ännu fler intressanta utställare.
Har ni möjlighet så gör ett besök där.
Mässan är öppen 09:00-1700 13-15/3 och 09:00-14:00 den 16/3.

Nytta av noggrannhet.
För några dagar sedan blev jag kontaktad av ett företag som är kund till några av våra medlemmar.
Just i detta fall hade kunden anlitat en elektromekaniskverkstad i ett av våra grannländer, för omlindning
av en generator. Historien är i korta drag att generatorn havererade igen efter endast några timmars drift
på grund av en förmodad kortslutning i plåtpaketet. Så nu pågår en rättsprocess som man med ganska
enkla medel kunnat undvika om verkstaden gjort ett ringprov och kommunicerat resultatet av detta med
kunden innan man påbörjade omlindningen. Vad själva rättsprocessen kommer leda vet jag inte. Men att
den kostar en massa tid och pengar och lätt hade kunnat undvikas, om man lagt en timme eller två på att
göra en riktig kontroll före reparation, det är jag helt säker på.
Så till er medlemmar vill jag bara säga: var noga, det lönar sig.
/Patrik Holm

Repetitionsutbildning ELR3
Kursupplägg Steg 3:
Lagar o föreskrifter
Behörighetsregler, delegeringar
Elinstallationsreglerna Ledningsdimensionering
Utbildningslokal: Comfort Hotel Jazz Allégatan 21, Borås
Utbildare: Bengt Andersson
Start: Onsdag 2/5
kl. 08.30 Samling med kaffe
kl. 09.00- Utbildningen startar
Slut: Torsdag 3/5
Kl. 15.00 Avslutas utbildningen
Anmälan hittar du som bifogat dokument samt på www.elr.se
Sista anmälningsdag 26 mars 2018
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Diplomeringskurs
Tisdag 20/3 2018

Diplomerad elektromekaniker
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/smörjte
knik
- Minst fem års branschvana.

Plats: Teknikföretagen, Stockholm
www.teknikforetagen.se
Tel: 08-782 08 00

Pris: 1.000 kr./pers.*
Kursledare: Bengt Andersson
*ev. hotellövernattning ingår ej.

Ansökan hittar du
som bifogat dokument
samt på
www.elr.se/certifiering

Sista ansökningsdag 15/3 2018

Internationell Horisont
Nu är det sista chansen att anmäla sig till kurserna vi arrangerar i Stenungsund!
Stort intresse har visats för först och främst EX awareness utbildningen, där vi har ett
30-tal anmälningar!
Även kursen gällande DC maskiner kommer att genomföras, hittills ungefär 10 st.
intresserade.
Passa på att höj kompetensen på era företag, anmäl deltagande redan idag, platser finns!
- DC kurs, 3-4 april, Stenungsund
- EX.one day awareness, 5 april, Stenungsund
Utbildningarna och kursmaterialet är på engelska.
Mer information och anmälan hittar du som bifogat dokument samt på www.elr.se
Sista anmälningsdag 2018-02-28
EASA’s nästa styrelsemöte är 12-13 april, då vi ska träffas i Krakow, Polen.
Har ni idéer eller synpunkter på ämnen som ni tycker vi från Sverige skall lyfta, ta gärna
kontakt med mig eller någon annan av ELR’s styrelsemedlemmar!
Vi kommer ju att finnas på plats på underhållsmässan i Göteborg 15-16 mars, annars fungerar
givetvis mail och telefon fortfarande!
/Kent Andersson, styrelsemedlem i ELR och EASA Region9

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