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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.

Swedac på plats i Almedalen 3–6 juli
– Almedalen är ett unikt tillfälle att föra diskussioner för att möta samhällsutmaningarna. Swedac är en viktig samhällsaktör som finns i många sektorer. För oss är det
självklart att vara där, säger Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck. Läs mer...

Ett säkert nöje
Visste du att berg-och-dalbanor, karuseller och andra åkattraktioner i nöjesparker
besiktas varje år av ett ackrediterat kontrollorgan? Detta görs för att vi ska kunna lita
på att attraktionerna är korrekt konstruerade och att de säkerhetssystemen som finns
fungerar som de ska. Läs mer...

Hon lär sig om ackreditering i Sverige
Under fyra veckor har ett 30-tal höga chefer och regeringstjänstemän från sju
länder i södra Afrika fått lära sig om kvalitetsinfrastruktur och handel i Swedacs regi.
Dr Eve Gadzikwa, chef för Standards Association of Zimbabwe, är en av deltagarna.
Läs mer...

Hur ska Sverige hävda sig som kvalitetsland?
Sverige ligger ofta i topp 10 i olika index och mätningar som gör att vi absolut är ett
kvalitetsland, menar professor Sören Holmberg från Göteborgs universitet. Nu gäller
det också att kunna bevara den toppställningen som vi har och följa de förändringar
som sker. Detta och mer diskuterades nyligen under ett livesänt webbinarium
tillsammans med Swedacs generaldirektör Peter Strömbäck och Kvalitetsmagasinets
chefredaktör Anna Nyström. Läs mer...

Du missade väl inte
världsackrediteringsdagen?
Den 9 juni varje år firas världsackrediteringsdagen för att uppmärksamma hur
ackreditering skapar trygghet i vardagen. Tack vare ackreditering kan vi vara säkra
när vi åker hiss, kör bil eller dricker vatten ur kranen. I år låg fokus på byggsektorn
och hur ackreditering bidrar till hållbara och smarta städer i framtiden. Läs mer...

Ord från generaldirektören

Paneldeltagare
pustar ut efter en
lyckad direktsänd
webinar och lansering
av @kvalitetslandet.

Test- och
demonstrationsverksamhet
är med nödvändighet av
experimentell karaktär,
men behöver omges av ett
system för kvalitetssäkring.

Peter Strömbäcks twitter

Peter Strömbäcks blogg

Nytt nummer ute nu
Vatten står i fokus i årets andra nummer
av Swedac Magasin. Du kan läsa om
hur Swedac är delaktig i att
hålla vårt dricksvatten rent och att
vatten i sjöar och hav är badbara. Vi
reder även ut hur vattenmätare
fungerar och hur bergochdalbanor
och andra åkattraktioner på nöjesfält
hålls säkra. Läs mer...

Kalendarium
Almedalsveckan
DATUM: 2–9 juli 2017
PLATS: Almedalen, Visby

Precious Stockholm Nordic Watch & Jewellery Fair
DATUM: 8 september 2017
PLATS: Stockholmsmässan

Eget företag-mässan
DATUM: 9 november 2017
PLATS: Stockholmsmässan Älvsjö

Kvalitetsmässan
DATUM: Kvalitetsmässan
PLATS: Svenska Mässan, Göteborg

Följ oss på

www.swedac.se

