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UPPSKATTAT HÖSTMÖTE I VISBY 
Hösten är i full gång sedan en 2d 2llbaka och det har redan hunnit gå en 2d 
sedan vårt medlemsmöte i Visby. Mötet bjöd både på inspirerande föredrag, 
guidning av staden och inte minst informa2on om regelverk, kontroller och annat 
när det gäller lösullsisolering. Här kommer en kort summering av mötet. 

Kontroller inom Behörig Lösull 
Vi hade en av våra kontrollanter – Jonatan Waldenvik – på plats. Jonatan gick 
igenom sina erfarenheter av det första årets kontroller i Gar-Bo:s regi och vad 
han uppfaHar som vik2gt. Jonatan har en bakgrund som entreprenör och är väl 
förtrogen med hur det är aH driva företag inom bygg. En anmärkning han tog 
upp var brister i dokumenta2on.  

Regelverk, lösullsutbildning och certifikat 
Regelverket är nu reviderat och kommer aH läggas upp på hemsidan inom kort. 
Lars Tobin gick igenom inkomna synpunkter och förändringar i skrivningen. Som 
vi 2digare informerat gäller aH samtliga ska genomföra vår lösullsutbildning på 
webben (OBS denna är eH krav för Behörig Lösull). Om ni inte hunnit med deHa 
är det hög 2d. Vi påminner även om aH se över era cer2fikat gällande Behörig 
Lösull. 

Inte bara lösull i Visby – inspirerande entreprenörskap 
Vi avhandlade inte bara lösullsfrågor på plats i Visby. Som avslutning på 
torsdagen hade vi entreprenören Pigge Werkelin på plats. Han beräHade om sin 
livsresa som företagare, entreprenör, inspiratör mm. Från jul2dningar, bilbanor 
och akvarier 2ll flygbolag, knarkhundar och färgsystem för sockerhalt i livsmedel. 
Vi var alla klart imponerade över den kraV och energi han haV under siH liv trots 
flera motgångar och tragedier. Slutligen hann vi även med aH få en spännande 
guidning runt den här historiskt intressanta staden. 

 Missa inte vår nya föreningslogga 

 

 

 

Loggan kommer aH finnas för nedladdning via hemsidan. Till dess kan ni kontakta  kansliet så skickar vi den. 

 

Ha en fin höst!  

Hälsningar från kansliet och styrelsen 

Höstens kontroller 

Hösten kontroller inom 
Behörig Lösull är igång och 
flera av er har redan haV 
besök.  
 
Våra kontrollanter försöker 
boka in sina besök så aH 
de kommer så 2digt som 
möjligt på hösten.  
 
MålsäHningen är aH 
undvika senhösten då 
trycket hos er är som 
högst.  

 

 

 


