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Inbjudan BIV-lokalgruppsträff Göteborg, 4 juni 2019
Risker med batterier, solceller mm.
Varmt välkomna till vårterminens lokalgruppsträff i Göteborg. Temat för vårens träff är
att prata om risker med moderna energilösningar. Det finns en stor mängd nyupptäckta
rön för såväl solceller som litiumjon-batterier, vilka bl.a. används bilar, och hur dessa
beter sig vid brand och/eller andra typer av olyckor.
Dessa risker hanteras inte tydligt i gällande regelverk och det saknas fortsatt bra och
tydliga anvisningar om hur riskerna ska hanteras. Arbeten pågår dock och
erfarenheterna ökar. Som en del av BIV:s uppdrag vill Lokalgruppen Göteborg dra sitt
strå till stacken genom att bjuda in till denna träff.
Denna träff kommer innehålla följande moment:
•

Räddningstjänsten Storgöteborg och berättar om sin nya Råd&Anvisning för
solceller och batterilagersystem.

•

GPBM kommer och pratar om sina erfarenheter som återförsäljare.

•

Malin Vester från Bengt Dahlgren och pratar om dessa risker från sin erfarenhet
som konsult.

Träffen hålls den 4 maj hos Bengt Dahlgrens på Krokslätts Fabriker 52 i Mölndal.
För er som kommer med bil så finns parkering bäst i närbeläget parkeringshus.
Spårvagn 2 och 4 stannar även strax utanför.
Träffen börjar klockan 15.30 med inledande fika och vi räknar med att vara klara
kring 18.00 varpå möjlighet finns till samkväm och samverkan på, mer eller
mindre, närliggande etablissemang.
För att nå så många som möjligt önskar vi att Ni kan skicka vidare denna inbjudan
till de av era kontakter som kan vara intresserade av att delta.
Anmälan ska ske senast 25 maj till Henrik Rosenqvist, Projektengagemang, via epost henrik.rosenqvist@pe.se. Vid frågor kontakta Henrik på 076-006 96 56.
Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.
Varmt välkommen önskar vi i den lokala BIV-gruppen
Joel Wikström (FSD), Mattias Arnqvist (FSD), Henrik Rosenqvist (PE), Andreas
Reuterberg (Bengt Dahlgren), Thorleif Olausson (WSP)
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