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Rulltrappssektion bildad 
Den 24 mars ägde första mötet 
rum med Förbundets nya 
kommitté för rulltrappor. Fem av 
de företagen inom rulltrappor, tre 
besiktningsföretag, Rullab och 
representant för Jürk deltog. 
Mötet fokuserade på säkerhet, 
besiktning och standarder. 
Konstaterades att det finns behov 
för ett särskilt kommitté inriktad 
på rulltrappor.Nästa möte äger 
rum 26 augusti klockan 10.00 

Tekniska kommittén 

Tekniska kommittén sammanträdde 
den 26 januari och var som vanligt 
välbesökt med 19 deltagare från hiss- 
och besiktningsföretag. Vid mötet 
diskuterades en rad frågor och särskilt 
kan omnämnas:  

 SS EN 81 – 21 publicerades den 
21 oktober och gäller fullt ut 
från 31/3 2011 

 Hur kan haveri förebyggas 

 flytt av handikapphissar 

 om undantag för antal hissar i 
höga fastigheter 

Beslutades också att utveckla 
kommunikationen mellan Tekniska 
kommittén och hisskonsulterna. Detta 
ska ske genom att TK efter sina möten 
informerar konsulterna om de frågor 
och ställningstaganden som TK gör. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nya medlemmar, Hissförbundet kunde 
i februari hälsa dessa nya medlemmar 
välkomna: 
Vinga Hiss AB  

Stockholms Hiss- & Elteknik AB  
 
 

Kurs i Entreprenadjuridik 14 april 
och 29 april i Stockholm 
Förbundets endagsutbildning i 
Entreprenadjuridik ges ånyo den 
14 april (hissgrund) och 29 april 
(fördjupning tillsammans med 
Portgruppen). 
 
Kursledare är liksom vid tidigare 
tillfällen: Advokat Pehr Jacobson. 
Information och program finns på 
hemsidan. Anmälan till kansliet 
senast den 7 april. 
  

 

Revidering av Hissdirektivet 

Kommissionen har inlett revideringen 
av hissdirektivet. Bakgrunden är att 
hissdirektivet liksom övriga nya 
metoden direktiv skall anpassas till den 
nya horisontella EG-förordningen 
765/2008. Förordningen reglerar 
främst områdena definitioner, 
ackreditering och marknadskontroll 
och bestyrkandeprocedurerna. EU-
kommissionen vill göra en mjukändring 
och bara göra de absolut 
nödvändigaste ändringarna som 
föranleds av EG-förordningen och EG-
beslutet.  

 
  

 

Aktivitetskalender 

Styrelsemöte   12 april  
Entreprenadjuridik (Grund)   14 april, Stockholm 
Tekniska kommittén   27 april 
KY ledningsgrupp  29 april, TE, Stockholm  
Entreprenadjuridik (fördjupning) 29 april  
Förbundets vårmöte  5 maj, Globen Arena 
 
 
  

 

 

Vårmöte 5 maj på Stockholm Globe Arena 
  
Styrelsen hälsar förbundets medlemmar välkomna till vårmöte   
och årsmöte den 5 maj i Stockholm på Globe arena, vi kommer att få en 
visning och presentation av maskinrum och hur Skyview fungerar och dess 
tekniska funktion. Vårmötet ägnas förutom de föreningsangelägenheterna åt 
en diskussion om moderniseringsfrågorna med företrädare för 
besiktningsföretagen och Boverket. Program och inbjudan kommer inom kort 
men boka förmiddagen för detta möte som kommer ta dig till nya höjder.  

 

Styrelsen sammanträdde den 11 februari. Vid mötet noterade vi att 
Förbundet idag har 20 medlemmar men en undersökning visar att det i 
Hissbranschen finns ytterligare ca 25 företag med en omsättning över 10 
miljoner kronor som är potentiella medlemmar. Styrelsen gav i uppgift till 
kommunikationskommittén att utforma ett rekryteringsbrev som skickats ut 
till alla dessa presumtiva medlemmar. Styrelsen diskuterade också 
ekonomifrågor och finansiering och styrning av KY verksamheten. Inslaget om 
Hissar i TV 4 togs och upp och styrelsens var princip nöjd med vad som 
framkom. Beslutades att vi ska söka medverka i den informationskampanj 
som Boverket och Swedac förbereder. 

ELA General Assembly 24 – 25 mars i Berlin 

ELA General Assembly ägde rum den 24 – 25 mars i Berlin på temat 
Energieffektiva hissar. En presentation gjordes av E4-projektet som bedrivits 
av ELA tillsammans med Frauenhofer, Universitetet i Coimbra, KAPE, Polska 
Energimyndigheten och ENEA, den italienska Energimyndigheten. 
Presentationerna från mötet kan laddas ned från ELA:s hemsida på adressen: 
www.ela-aisbl.org/general-assemblies2003.htm 
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