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Nyhetsbrev
Nu lanserar vi Swedacs nyhetsbrev! Var sjätte vecka får du ta del av det senaste om
myndigheten, ackreditering och reglerad mätteknik. Vill du läsa om något särskilt?
Hör av dig till info@swedac.se.

Spara datumet!
Var du än befinner dig 7 juni kl. 13.00 kommer du att kunna följa Kvalitetslandets första
webbinarium. Margit Silberstein samtalar med kvalitetsexperter från näringsliv och
offentlig sektor om hur stora trender som digitalisering, innovation och globalisering
påverkar kvalitetslandet Sverige. Klicka här så får du alla detaljer när det närmar sig.

Sverige värd för ädelmetallmöte
Ädelmetallkonventionen underlättar handel med ädelmetaller och skapar trygghet
för konsumenterna. Under nästa år håller konventionen sitt kommittémöte i
Sverige. En av de främsta fördelarna med ädelmetallkonventionen är att den ökar
konsumenttryggheten. Läs mer...

Swedac deltar i europeiskt metrologimöte
Nu den 10–12 maj håller Welmec, den europeiska samarbetsorganisationen för
reglerad mätteknik, möte i Madrid. Swedac finns på plats och representanten
Renée Hansson kommer att bli vald till vice ordförande för en av Welmecs åtta
arbetsgrupper. Läs mer...

Redovisningscentraler minskar fusket i
taxibranschen
Från första maj måste samtliga taxibilar i Sverige vara kopplade till en
redovisningscentral. Syftet är att få bort fusket från taxibranschen, vilket säkerställs
genom att redovisnings-centralerna använder utrustning som har certifierats av ett
ackrediterat certifieringsorgan. Läs mer...

Ord från generaldirektören
Under våren har Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck deltagit i ett antal
konferenser för att diskutera miljötillsyn. Vilken ståndpunkt har Swedac och hur kan
ackreditering bidra till en enklare och effektivare miljötillsyn? Läs mer...

142 år sedan meterkonventionen och
metersystemet etablerades. @SwedacMyndighet
rustar för att fira #WorldMetrologyday med tema
transport.
Peter Strömbäcks twitter

Kalendarium
Welmec Committée
DATUM: 10–12 maj 2017
PLATS: Madrid, Spanien

Tillsynsforums vårkonferens
DATUM: 18 maj 2017
PLATS: Nalen, Stockholm

Världsmetrologidagen
DATUM: 19 maj 2017
PLATS: -

Kvalitetslandets webbinarium
DATUM: 7 juni kl. 13.00
PLATS: Där du befinner dig

Följ oss på

www.swedac.se

