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Välkomma till jubileumsåret 2018
I år firar ELR 70-års jubileum och det ser ut som om året kommer att fyllas med många
spännande aktiviteter.
Vi sparkar igång med en ELR3 redan i slutet av januari. Och fortsätter sedan med det
öppna styrelsemötet den 16/3 (för er som eventuellt har missat det, så ersätts vårmötet
av ett styrelsemöte som samtliga medlemmar är välkomna till) i samband med
underhållsmässan i Göteborg. Då kan vi också erbjuda en kortare föreläsning angående
Ex som Mats Lagnesjö kommer att hålla.
Sedan fortsätter vi veckan efter påsk med två ELR/EASA utbildningar i Stenungsund som
hålls av John Allen i samarbete Mats Lagnesjö, Fundamentals of DC operation and repair
och en Ex.one day awerness. Inbjudan till dessa aktiviteter kommer i separata mail.
Som ni ser så kommer det att bli en fullspäckad vår med många utbildningar, jag hoppas och tror att
det finns intresse och ork att delta i så många aktiviteter som möjligt. Även om ELR/EASA utbildningarna kommer att
hållas på engelska så är vår erfarenhet att det inte är något bekymmer att förstå vad det handlar om. Den
utbildningen som John höll i Örebro våren 2017 var väldigt uppskattad av deltagarna, John har ett tydligt språk och
en väldigt duktig utbildare.
Jag vill även flagga för kongressen i höst som kommer att hållas på Åland, med Ålands Elektrolindning som
värdföretag, det kommer säkert att bli en riktigt trevlig tillställning, så håll första veckoslutet i oktober ledigt i era
kalendrar så återkommer vi med mer information och inbjudan lite senare.
Så åter igen, välkomna till 2018!
Patrik Holm

Inbjudan till ELR möte i
Göteborg!
Eftersom styrelsen har beslutat, att tillsvidare
inte kalla till något traditionellt vårmöte, så
kommer det istället att finnas möjlighet att
deltaga på styrelsemötet, fredagen 16/3, i
samband med Underhållsmässan i Göteborg.
Vi ses på Quality Hotel Panorama, Göteborg.
Torsdag 15/3 kl.18:00 kommer vi att erbjuda en
kortare information angående IEC Ex.
Fredag 16/3 kl. 08:30 kommer ELR hålla ett
öppet styrelsemöte, där samtliga medlemmar är
välkomna att deltaga.
Så ta chansen att komma och se nyheterna i
underhållsbranschen, träffa nya och gamla
kollegor samt få lite mer kunskap om Ex.
Anmälningsblanketten bifogas och du hittar den
även på hemsidan www.elr.se
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INFORMATION NYA
ELSÄKERHETSLAGEN
Den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 juli 2017.
Egenkontrollprogrammet är en tvingande regel för alla
medlemsföretag som utför elinstallationer.
Det gäller även företag som arbetar med in- och urkoppling av
elektrisk utrustning inom ventilation, VS och kyla.
Det innebär nya arbetssätt och rutiner.
Egenkontrollprogrammet ska innehålla:
• Beskrivning av företagets organisation, arbetsuppgifter och
vem som utför dem.
• De verksamhetstyper som gäller för ditt företag.
• Dokumentation av ditt företags kompetenser och metoder.
• En av företaget utsedd auktoriserad elinstallatör.
Ni som önskar mer info eller behöver hjälp med mallar till
Egenkontrollprogammet kan skicka ett mail till
roger.johansson@elr.se

Internationell Horisont
Vill i detta premiärnyhetsbrev passa på att slå ett slag för ELR’s samarbete med EASA!
Vi har nu snart passerat prövoperioden med Europaavdelningen av EASA och jag tycker vi fått
ut en hel del ur vår ”union”!
Förutom min plats i Region9’s styrelse har Mats Lagnesjö från Assemblin tagit plats i den
tekniska kommittén. Det har ju resulterat i att ELR fått möjlighet att samarrangera inte mindre
än tre olika utbildningar i Sverige.
Förhoppningsvis blir DC kursen samt EX-awerness utbildningen som går av stapeln i
Stenungsund veckan efter påsk samma succé som motor-fels-analys-kursen som hölls i
Örebro i fjol!
Vi hoppas att vi även lyckas locka några av våra danska vänner från REPAmotor till vårens
utbildningar!
Jag uppmanar er alla att tänka till vad ni kan dra för nytta av internationella branschkontakter
och skaffa även medlemskap i EASA.
Teknik och utbildning är i stort fokus just nu, med ett försöka hitta en internationell norm för
data och mätvärden. En jätteutmaning för vår bransch! Passa på att hjälpa till att påverka.
Läs mer på http://easa9.org/ eller kontakta mig för mer info!
/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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