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EN Nyhetsbrev nr 3 - 2021 

Ännu ett år av förebyggande elsäkerhetsarbete börjar närma sig sitt slut och med ytterligare ca 

13000 besiktningar genomförda fortsätter Elektriska Nämndens verksamhet att göra stor 

skillnad i samhället. Ytterligare ett år där Corona präglat vår vardag med vaccinering, 

distansiering och andra former av åtgärder. Vi har idag tagit beslut att skjuta upp 

Grundutbildning1 i januari pga försämrat smittspridningsläge och nya restriktioner. Hur detta 

kommer påverka oss eller er besiktningsingenjörer ytterligare återstår väl att se men jag hoppas 

att vi kan hantera situationen lika bra som tidigare. 

Jag hoppas framför allt att alla nu får lite välförtjänt ledighet och att ni och era nära lyckas hålla 

er friska! Här kommer lite information: 

EN Seminariet 2022 

EN:s tekniska seminarium hölls i år 2021 på distans pga osäkert corona-läge. Under 

eftermiddagen hade vi ca 600 personer som lyssnade vilket var väldigt roligt att konstatera! 

Nästa år planerar vi återigen för ett seminarie på plats där alla kan ses. Notera datumet: 

Måndag 3 oktober 2022 – boka in i era kalendrar! 

OBS! TU önskar få in förslag på ämnen att ta upp under dagen, har du ett tips på ämne eller bra 

föreläsare? Hör av dig till enteknik@brandskyddsforeningen.se 

Ändring i ledningsstruktur inom Brandskyddsföreningen 

Under hösten har det skett förändringar i styrning av Brandskyddsföreningens verksamhet. 

Kortfattat innebär det att styrelsen för Brandskyddsföreningen Sverige tar över 

styrelseuppdraget för dotterbolaget Brandskyddsföreningen Service AB samt att posterna VD 

och Generalsekreterare slås ihop till en post som innehas av Mats Björs. Mer om detta kan ni 

läsa här: 

https://www.brandskyddsforeningen.se/nyheter/brandskyddsforeningen-strukturerar-om-

styrningen-av-verksamheten/ 

Detta påverkar inte EN:s dagliga verksamhet nämvärt men det är ändå nya beslutsfattare i större 

frågor som t ex IT-projektet. 

EN:s framtida IT-system 

Förutsättningarna för nytt IT-system landar sakta men säkert, vissa saker tar lite längre tid än 

man tror bland. Oväntade saker dyker upp eller nåt behöver gå några vändor till.  

Senaste nytt är iaf att den nya styrelsen (se avsnittet ovan) har gett klartecken för satsningen och 

den finansieringskalkyl som nu gäller, och som innebär att utvecklingsarbetet påbörjas vid 

halvårsskiftet 2022. Vi kan nu jobba intensivt med en del praktiska saker under våren. Så även 
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om vi skjuter upp detta lite till, så är många viktiga pusselbitar på plats och jag ser fram emot att 

vi kan dra igång utvecklingsarbetet under nästa år. 

Informationsblad 

I Objektregistret finns en ny version av EN-Teknik och inom kort även rapport från TK64. För 

er som missat kan jag återigen tipsa om utskicket med information från försäkringsutskottet, 

även det finns uppladdat i Objektregistret. 

Brandskyddsföreningen byter lokal 

I januari 2022 kommer Brandskyddsföreningen flytta in i nya lokaler i Hammarby sjöstad (nära 

Gullmarsplan). Besöksadress blir då Hammarby allé 14. 

Några datum 

Under 2022 kommer EN delta på mässan El-fack:ta, en mässa i lite mindre format än vanliga 

Elfack med fokus på fakta och kunskap under 2 dagar. (Vanliga Elfack är tillbaka 2023). 

- 3-4 maj i Göteborg 

EN:s seminariedag 

- 3 oktober 

Utskottsmöten: 

Tekniska utskottet Försäkringsutskottet Nämnden 

15 feb 8 feb 16 feb 

18 maj 11 maj 25 maj 

13 sep 13 sep 14 sep 

16 nov 23 nov 30 nov 

 

Önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 

 


