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Nyhetsbrev
I Swedacs nyhetsbrev får du ta del av det senaste om myndigheten, ackreditering,
reglerad mätteknik och marknadskontroll.
Detta nummer av Swedacs nyhetsbrev har handel som tema. Bland annat kan du läsa
om ackreditering inom handelsavtalet Ceta och Swedacs internationella arbete. Dessutom intervjuas Swedacs nya generaldirektör Ulf Hammarström.

”Swedac har ett viktigt samhällsuppdrag”
Målinriktad, uthållig och ganska lyhörd. Det är ord som Swedacs nya generaldirektör
Ulf Hammarström använder för att beskriva sig själv. Han ser som sin viktigaste
uppgift att leda förnyelsen av myndigheten och få en balanserad ekonomi i samband
med omlokaliseringen till Borås. Läs mer...

Swedac slutför utbildningar med Arabförbundet
Swedac har under de två senaste åren bedrivit två parallella utbildningar för Arabförbundet som syftar till att öka den interregionala handeln och främja den ekonomiska
utvecklingen. Utbildningarna som syftar till att undanröja handelshinder och främja
handel med livsmedelsvaror och andra produkter har nu slutförts. Läs mer...

Intresse för att arbeta inom Ceta-avtalet
Handelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada har provisoriskt trätt i kraft vilket innebär
att tullavgifter mellan länderna försvinner och dubbla produktprovningar undviks. Bland
de som visat intresse för att arbeta med produktprovningar inom avtalet finns ett antal
svenska ackrediterade organ. Läs mer...

Ett kvartssekel av gränslös handel
I år fyller EU:s inre marknad 25 år. Gemensamma standarder för varor och
tjänster som bedöms likvärdigt av ackrediterade organ över hela unionen är en av
grundbultarna för det ekonomiska samarbetet. Läs mer...

Swedacskolan

Mycket att vinna på ackreditering
Swedacskolan från tidigare Swedac Magasin är tillbaka.
I Swedacskolan lär vi ut om begrepp och system för kvalitetssäkring. I det här numret
listar vi sex fördelar för företag att ackrediteras. Läs mer...

Vill du läsa om något särskilt? Hör av dig till Swedac

Kalendarium
BIMP konferens om nya SI-enheter
DATUM: 13-16 november
PLATS: Versailles

InetQI – de globala organisationerna i
kvalitetsinfrastrukturen har sitt invigningsmöte
DATUM: 30 november
PLATS: Genéve

Följ oss på

www.swedac.se

