
 
 
 

 

Nyfiken på att bli medlem? 
 
Är du lösullsentreprenör och nyfiken på att gå med i Branschföreningen? Här 
nedan har vi sammanställt fördelarna med ett medlemskap. 
 
Utbildning och vidareutveckling 
Föreningen har tagit fram certifieringen Behörig Lösull. 
Syftet med certifieringen är att den skall ge beställare en trygghet i att arbetet uppfyller myndighetskrav 
och följer de riktlinjer som föreningen har utarbetat.  
Säkerhets- och miljöfrågor är andra områden som Branschföreningen följer för att tillsammans med 
medlemmarna säkerställa att vi ligger i framkant. 
 
Möt kollegor inom branschen 
Genom ditt medlemskap får du tillfälle att möte kollegor och leverantörer minst 2 ggr per år. Vi har vårt 
årsmöte på våren och ett höstmöte strax innan högsäsongen drar igång på allvar. 
På dessa möten träffar du människor som du har stort utbyte av att diskutera med.  
Vid behov och intresse så anordnas även gemensamma resor i exempelvis utbildningssyfte. 
 
Håll dig informerad 
Du kan alltid ställa frågor eller diskutera. Genom att vara aktiv så ger och får du information som kommer 
till nytta i din dagliga verksamhet. Det kan exempelvis vara utmaningar kopplat till material eller 
utrustning eller myndighetskrav på fordon som vi som förening hjälps åt att hålla koll på. 
Föreningen har också ett nyhetsbrev som regelbundet skickas ut.  
 
Få hjälp med kvalitetsarbetet 
De oberoende kontrollanter som årligen kommer på besök hjälper dig att få kontroll på ditt 
kvalitetsarbete. Kontrollanten är ett bra bollplank för att hitta rätt lösning för dig. Tack vare kontrollen 
kommer du att få bra rutiner och ett effektivera sätt att säkerställa att kunden upplever att du levererar 
en kvalitetsprodukt. 
 
Var med och påverka vår bransch 
Genom ditt medlemskap så kan du påverka lösullsbranschen. Tillsammans är vi starka. 
Vi vill att marknaden för lösullsisolering skall växa, då finns möjlighet för oss alla att växa med 
marknaden. Så gå med och hjälp oss att påverka! 
 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften är uppdelad i en årsavgift som är lika för alla och en serviceavgift som består av en fast 
del och en rörlig del som är anpassad efter storleken på företaget. För leverantörer är serviceavgiften 
storleksanpassad. Avgifterna beslutas av årsmötet. Lyssna med vårt kansli för aktuella uppgifter. 
 
I korthet så gäller medlemskap i vår branschförening att ha kul, träffa intressanta människor och påverka 
framtiden både din egen verksamhet och branschen dit företag verkar i. 
 
Välkommen!  


