
 INFORMATION FRÅN 
 
  BRANSCHFÖRENINGEN FÖR LÖSULLSISOLERING 

 

   
oktober 2021 

 

INBJUDAN TILL MEDLEMSINFORMATION: 

TORSDAG 28 OKTOBER 
Restriktionerna för att träffas har avvecklats vilket känns positivt. I somras 
när planeringen av höstmötet gjordes var dock läget mer osäkert och vi 
visste inte hur det skulle bli. Därför beslutade vi att även denna höst 
genomföra medlemsmötet digitalt. I det beslutet låg även hänsyn till att 
perioden från oktober till januari är en av det mest arbetsintensiva när det 
gäller lösull. 

Tider och innehåll för medlemsinformationen 
Vi har med hänsyn till arbetsbelastningen avsatt en timme till den här 
medlemsinformationen. Förhoppningen är att det ska bli så lite påverkan på 
er dagliga verksamhet som möjligt.  
 
 
Datum:  Torsdag 28 oktober 
Tid:  7:30-8:30 
Mötesform:  Digitalt möte via Microsoft Teams.  
 Länk skickas ut till alla medlemmar dagen före  
 mötet. 
 
 
Under mötet kommer vi berätta om årets kontroller samt hur dessa 
fungerat. Vidare kommer föreningen ingå nytt samarbetsavtal med 
Byggföretagen som börjar gälla från 1 januari 2022. Vi har också fått på plats 
”Lösull 20” som är ett tillägg till AB-U 07 för lösullsentreprenader. Vidare 
påminner vi om att använda det material vi tagit fram som stöd till er 
marknadsföring/kundbearbetning i form av ”Behörig Lösull 2021”. Även om 
2021 snart går mot sitt slut räknar vi med att det här stödmaterialet ska 

kunna leva vidare.  

Inför 2022 
Vi räknar med att 2022 ska kunna bli ett relativt normalt år igen och att vi kan hålla vårt årsmöte som vanligt på någon trevlig 
plats där vi får tillfälle att träffas fysiskt under ett par dagar. Vi brukar ju hålla våra årsmötet från lunch till lunch med 
övernattning, middag och någon gemensam aktivitet. Inför 2022 genomför vi även en genomgång av vår utbildningsverksamhet 
för att se hur vi kan stärka upp/utveckla den. Helt klart har vi alla ett uppdämt behov av att träffas för att prata branschfrågor 
och få lite inspiration från kollegor i branschen. 
 
 

Vi ses via teams den 28/10 och hoppas på en fin höst! 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen och kansliet 

 

Höstmötet 2021 

Digitalt. Inbjudan skickas ut närmare 
mötesdatum. 
Datum:   Torsdag 28 oktober 
Tid:         7:30-8:30 
 
 
Behörig Lösull 2021 

Länk Ull nya webben: 
”Varför chansa? Välj Behörig Lösull” 
 

      https://isolerarna.se/behorig-losull/ 
 

 

 

 

Behörig Lösull kunder behöver inte frysa inomhus i vinter 


