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Inbjudan till seminarium om nya 
utgåvan av standarden EN 13402-3 
Storleksmärkning av kläder – Del 3: 
Kroppsmått och intervall 

Välkommen till Borås eller Stockholm i 
september för ett eftermiddagsseminarium 
som handlar om den nya utgåvan av 
standarden EN 13402-3 Storleksmärkning av 
kläder: kroppsmått och intervall som publiceras 
hösten 2017. Arbetet med revideringen av EN 
13402-3:2013 påbörjades under 2014 och den 
slutliga versionen röstades igenom i Europa 
den 25 maj 2017 med 95 % av Europas 
medlemsstater. 
 
Ett gemensamt system för kroppsmått och 
intervaller för storleksmärkning av kläder ger 
inte bara nöjdare kunder, minskade antal 
osålda plagg och färre returer, det främjar även 
företagens import och export av kläder samt 
minskar belastningen av vår miljö. 
 
Seminariet riktar sig till: Alla organisationer; 
myndigheter, kommuner/landsting, företag och 
universitet/högskola med anknytning till textil 
med medarbetare inriktade storleksfrågor 
antingen via upphandling/inköp eller 
produktutveckling. 
 
Plats: Textilhögskolan, Textile Fashion Center, 
Skaraborgsvägen 3 A, Borås.  
Datum och tid: 19 september kl. 13.00-16.00 
 
Plats: Svensk Handel, Regeringsgatan 60, 
Stockholm. 
Datum/tid: 21 september kl. 13.00-16.00 
Pris: För deltagare med fullvärdigt 
medlemskap i TK 160 Textil är seminariet 
kostnadsfritt. För övriga deltagare är 
kostnaden för deltagande under seminariet 
250 kr/per deltagande exkl moms. 
 
Intresseanmälan: Fyll i ert namn, e-
mailadress och telefonnummer och bocka i det 
tillfälle ni önskar delta och tryck spara. 
Till intresseanmälan >> 
 

 

Ansök om nya tullbefrielser och 
tullkvoter senast 23 augusti 

Du som importerar insatsvaror till EU kan 
ansöka om att varorna helt eller delvis ska 
undantas från tull. Undantaget kan gälla 
obegränsade eller begränsade kvantiteter, så 
kallade tullbefrielser och tullkvoter. Sista 
ansökningsdag för tullbefrielser och tullkvoter 
som ska börja gälla den 1 juli 2018 är den 23 
augusti 2017. 
 
Syftet med tullbefrielser och tullkvoter är att 
göra det möjligt för dig som företagare inom 
EU att få tillgång till råvaror, halvfabrikat och 
komponenter som inte finns tillgängliga eller 
inte tillverkas i tillräcklig utsträckning inom 
unionen. 
 
Läs mer på Kommerskollegiums webb här 

 
Undersökningar inför EU:s 
kommande 
frihandelsavtalsförhandlingar med 
Chile, Australien och Nya Zeeland 

Kommerskollegium genomför just nu tre stora 
undersökningar inför EU:s kommande 
frihandelsavtalsförhandlingar med Australien, 
Nya Zeeland och Chile. Om ditt företag har 
handel med något av dessa länder idag eller 
skulle vilja ha så önskar Kommerskollegium att 
ni deltar i enkäten för respektive land, helt 
enkelt för att fånga upp de svenska intressena 
inför förhandlingarna som inleds i höst.  
 
Klicka på respektive land nedan för att delta 
i enkäterna. 

• Chile: sista svarsdag är 31 augusti. 

• Australien: sista svarsdag är 15 
september 

• Nya Zeeland: sista svarsdag är 15 
september.  

 
 
 
 

 

https://sis.doodle.com/poll/f42xuet7f72ar5an
http://www.kommers.se/nyheter/Forcerade-nyheter/Dags-att-ansoka-om-nya-tullbefrielser-och-tullkvoter4/
https://gallery.mailchimp.com/9e11b741bf992bac054185f21/files/43394448-e484-4f40-b499-558aeb3a320a/F%C3%B6retagsunders%C3%B6kning_EU_Chile_FTA_svenska_.pdf
https://gallery.mailchimp.com/9e11b741bf992bac054185f21/files/7d0473e4-97bd-45fa-ac01-c0e799bea263/F%C3%B6retagsunders%C3%B6kning_EU_Australien_FTA_svenska_.pdf
https://gallery.mailchimp.com/9e11b741bf992bac054185f21/files/7d0473e4-97bd-45fa-ac01-c0e799bea263/F%C3%B6retagsunders%C3%B6kning_EU_Australien_FTA_svenska_.pdf
https://gallery.mailchimp.com/9e11b741bf992bac054185f21/files/a82c63d0-475a-4e8e-881c-140abc1f7ac9/F%C3%B6retagsunders%C3%B6kning_EU_Nya_Zeeland_FTA_svenska_.pdf
https://gallery.mailchimp.com/9e11b741bf992bac054185f21/files/a82c63d0-475a-4e8e-881c-140abc1f7ac9/F%C3%B6retagsunders%C3%B6kning_EU_Nya_Zeeland_FTA_svenska_.pdf
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Ny lagstiftning krävs för att lösa 
hamnkonflikten  
Fortsatt medling är lönlöst och det mesta talar 
för att regeringen föreslår ny lagstiftning som 
sätter stopp för den omfattande hamnkonflikten 
i Göteborg. Det var några av slutsatserna när 
Sveriges Hamnar bjöd in till ett seminarium i 
Almedalen i juli om konflikten i Göteborgs 
hamn. 
 
Läs mer här 
 
Frihandelsavtal mellan EU och 
Japan nära förestående 
EU och Japan har nått en 
principöverenskommelse om ett handelsavtal. 
Enligt handelsexpert Olof Erixon skulle ett avtal 
innebära stora vinster för båda parter och ge 
en välbehövlig jobbskapande skjuts till båda 
ekonomierna. 
 
Läs mer här 

 

Kontaktuppgifter 

Per Dalekant, arbetsrätt, 08-782 08 74 

Henrik Eriksson, kommunikatör, 08-762 66 69 

Anna Häller, arbetsrätt, 031-62 94 49 

Malin Nilsson, arbetsmiljö, 08-782 09 61  

Weronika Rehnby, miljö, 08-762 66 65 

Cecilia Tall, generalsekreterare, 08-762 66 61 

Anders Weihe, VD, 08-782 08 87 

e-post: fornamn.efternamn@teko.se förutom 
Anna Häller och Malin Nilsson, 
fornamn.efternamn@teknikforetagen.se 

www.teko.se 

Med vänlig hälsning 

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag 

 

Anders Weihe 

 

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konfliktregler/ny-lagstiftning-behovs-for-att-losa-hamnkonflikten_681070.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2017-07-07&utm_campaign=nb_arbetsfred_eller_konflikt&sid=937032194
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/internationalisering-och-handelsframjande/frihandelsavtal-mellan-eu-och-japan-nara-forestaende_681002.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2017-07-07&utm_campaign=nfsn&sid=937032194
mailto:fornamn.efternamn@teko.se
http://www.teko.se/

