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Välkommen till TEKO:s medlemscirkulär.  

  

1. Ny kommunikatör på TEKO  

 

Den 7 juni började Henrik Eriksson som kommunikatör 
på TEKO. Han vikarierar för Lin Sällström under 
dennas föräldraledighet. 
 
Han kommer närmast från Falu Energi & Vatten där 
han arbetat som kommunikatör. 
 
Henrik nås på 08-762 66 69 och 
henrik.eriksson@teko.se 

 

2. Digital Local Fashion  

 

Den 15 juni inbjuder Textilhögskolan till 
heldagsseminarium om digitalisering och mode. Start 
kl. 11 i Vestindien i Textile Fashion Center i Borås.  
 
Alla TEKO-medlemmar önskas varmt välkomna av Dr. 
Jonas Larsson på Textilhögskolan. 

 

Allt information finns i kalendariet på teko.se.  

 

3. TEKO i Almedalen  

 

Boka onsdagen den 6 juli i er Almedalskalender!  
 
Liksom tidigare år kommer TEKO befinna sig i Visby 
under Almedalsveckan, närmare bestämt i 
”Industriområdet” tillsammans med övriga 
organisationer inom industrin. Området ligger vid St. 
Hans och St. Pers ruiner i korsningen St. 
Hansgatan/Trappgränd. 
 
TEKO är engagerat i främst två seminarier den 6 juli. 
Vi ingår även i ett heldagskoncept om cirkulär ekonomi 
under samma dag där vi står som medarrangör 
tillsammans med IKEM – Innovations- och 
kemiindustrierna, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, 
Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, SweMin och 
Teknikföretagen.  
 
Våra två seminarier är: 
 
- Miljömål leder till bättre miljö och konkurrenskraft – 
sant eller falskt? 
 
- Så skapas hållbara och lönsamma affärsmodeller för 
textil- och modebranschen  
 
Vi hoppas få träffa många av våra medlemmar i 
Industriområdet i år! 
 
 
Har ni frågor, kontakta Cecilia Tall på 08-762 66 61! 

 

Schemat för hela veckan finns här.  
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4. Kurser i arbetsmiljö och praktisk 
arbetsrätt  

 

Passa på att gå en kurs! 
 
TEKO:s medlemmar är tack vare vårt relationsavtal 
välkomna att gå kurser hos Teknikföretagen, de är 
populära och rekommenderas varmt. 
 
Kursen Företagets Arbetsmiljö ges i höst 14 
september i Malmö, 28 september i Stockholm, 4 
oktober i Göteborg, 19 oktober i Jönköping och den 15 
november i Umeå.  
 
Snart fullbokat, passa på att anmäla er nu! 
 
Mer information och anmälan här! 
 
I början av november kommer vi i Göteborg att ge 
kursen ”Praktisk Arbetsrätt” specialriktad till 
TEKO-företagen. Vi kommer med mer information när 
datumet närmar sig och hoppas att ni är många som 
kommer! 
 
Kursen Lönebildning och konkurrenskraft ges i 
Göteborg den 19 oktober och i Stockholm den 24 
november. 
 
Mer information och anmälan här. 
 
Vid frågor, kontakta 
kursadministration@teknikforetagen.se 
 
Vid anmälan, kom ihåg att ange att företaget är 
medlem i TEKO! 

 

Teknikföretagens kurser  

 

5. Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket 
träder i kraft  

 

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om 
hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) som började 
gälla den 1 juni 2016.  
Föreskrifterna innehåller 32 nya eller sänkta 
nivågränsvärden och 58 nya bindande 
korttidsgränsvärden. I och med att de nya 
föreskrifterna träder i kraft upphör de gamla (AFS 
2011:18) att gälla.  
 
Den 1 juli 2016 träder dessutom nya föreskrifter om 
elektromagnetiska fält (AFS 2016:3) i kraft. 
Bakgrunden till föreskrifterna är Europeiska Unionens 
direktiv 2013/35/EU om elektromagnetiska fält. 
Samtidigt som de nya föreskrifterna träder i kraft 
upphävs föreskrifterna om högfrekventa 
elektromagnetiska fält (AFS 1987:2).  
 
Med de nya föreskrifterna införs till exempel nya 
insatsnivåer och gränsvärden, nya krav på hur risk- 
och exponeringsbedömning ska göras, nya krav på 
information till arbetstagarna och under vilka 
omständigheter exponering får överskrida insatsnivåer 
och gränsvärden. 
Föreskrifterna omfattar sambanden mellan exponering 
och direkta, akuta och övergående effekter men inte 
långsiktiga effekter. 

mailto:kursadministration@teknikforetagen.se
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Vid frågor kontakta Malin Nilsson, 08-782 09 61. 

 
6. Kontaktuppgifter  

 

Per Dalekant, arbetsrätt, 08-782 08 74 
Henrik Eriksson, kommunikatör, 08-762 66 69 
Anna Häller, arbetsrätt, 031-62 94 49 
Maria Lindström, bransch, 08-762 66 63 
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 

 

teko.se 

 

 

Med vänlig hälsning 
TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag 
 
Cecilia Tall 

  

 

 

 

SVERIGES TEXTIL- & MODEFÖRETAG  

 

Box 5510 ( )  

114 85 Stockholm  

Telefon: 08-762 

68 80  

Fax: 08-762 68 87  

E-post: info@teko.se  

medlemsärenden: 

medlem@teko.se  

  

 

 

 
 

 
 Önskar du avprenumerera dig? Vänligen klicka här.   
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