
 

   

 
 

Verksamhetsberättelse 2021 
 
Styrelsen för Branschföreningen för Lösullsisolering avlägger härmed verksamhetsberättelse för år 
2021 till årsstämman 2022.  
   
Styrelse 
Styrelsen har under året utgjorts av: 
Magnus Håkansson, Sjömarkens Isolering AB (ordförande) 
Mikael Bennarp, ENIVA Isolerproffs AB (vice ordförande) 
Marcus Johansson, Isoleringsspecialisten i Oskarshamn AB 
Michael Rundqvist, Sprutab AB och 
David Fritzon, Rockwool AB 
Suppleanter: 
Marcus Sternheden, Isolerservice i Sydsverige AB  
Tobias Magnusson, Livab -Lösull i Väst AB  
 
Roger Blomqvist från Byggbranschföreningarna ansvarat för kanslidrift, utveckling, administration 
och ekonomi samt varit adjungerade i styrelsens arbete som föredragande och protokollförare. 
 
Antal medlemmar 
Den 31 december 2021 bestod föreningen av totalt 33 entreprenörsmedlemmar och 10 
leverantörsmedlemmar. Dvs totalt 43 medlemmar vilket var samma antal som året före. 
 
Aktiviteter 
Verksamheten 2021 har även detta år påverkats av pandemin. Restriktionerna under året har 
påverkat möjligheterna till att genomföra medlemsmöten. Därför genomfördes både årsmöte och 
höstmöte digitalt. Däremot har 3-partskontrollerna som genomförs inom Behörig Lösull kunnat 
genomföras i normal ordning. Inriktningen på kontrollerna har varit att öka andelen besök på 
projektplats. Kontrollrådet har haft regelbundna möten under året för uppföljning och utvärdering 
av genomförda kontroller och hur dessa ska utvecklas framöver. Branschen har klarat sig fortsatt 
hyggligt under pandemin och efterfrågan på lösullsentreprenader har inte påverkats i någon större 
utsträckning av restriktionerna. Under årets verksamhet kan utöver ovanstående följande punkter 
särskilt noteras: 
 

• Under året har styrelsen haft tio styrelsemöten samtliga genomförda via digitala 
mötesfunktionen Microsoft Teams. 

• Föreningens årsmöte genomfördes den 12 april via Microsoft Teams och samlade 23 
röstberättigade medlemmar. 

• Föreningens höstmöte genomfördes den 28 oktober via Microsoft Teams. 
• Kontrollrådet, som består av Peter Wipp (sammankallande), Roger Blomqvist, Lars Fahlgren 

(Gar-Bo), Lars Tobin har haft regelbundna möten under året där även de tre kontrollanter 
som utför kontrollerna i Behörig Lösullsprogrammet deltog. Kontrollanterna utgörs av: Åsa 
Heller, Gunilla Stafström och Jonatan Waldenvik.  

• Det nya marknadsförings-/kommunikationsmaterialet ”Varför Chansa?”, som har tagits 
fram i syfte att kunna användas av samtliga medlemmar i kommunikationen/dialogen med 
kunder och andra intressenter lanserades under våren. Syftet med materialet är att  visa på 
fördelarna med Behörig Lösull och varför det är en trygghet att välja auktoriserade 
installatörer/leverantörer.  

• Nytt samarbetsavtal med Byggföretagen tecknades under året och börjar gälla 1 januari 
2022. Representanter gentemot Byggföretagen har varit Mikael Bennarp, Magnus 
Håkansson och Roger Blomqvist. Mikael Bennarp är även ledamot i Byggföretagens 
förbundsstyrelse och representerar där specialföretagen inom Byggföretagen. 

 


