
 

 

Förkovra dig i höst
Två olika utbildningstillfällen

ISO 45001 5/11

Medvetna materialval 15/10

Miljönätverken i Östergötland erbjuder även denna 
termin en rad spännande utbildningar! Vi börjar med 
medvetna materialval och fortsätter sedan med med 
ISO 45001.

Varmt välkomna med er anmälan!

Anmälan sker till ellen.friberg@visionl.se

Kostnad: 2 000 kr
Grupprabatt: 20 % på plats 2, 30 % på 
plats 3 etc. Upp till 10 pers.

Lunch och fika ingår. Meddela ev. allergi. 
Moms tillkommer.
Plats: Scandic Nord, Norrköping



ISO 45001 5/11

Grundutbildning i arbetsmiljöledning enligt ISO 45001  

ISO 45001 är en ny ledningsstandard som redogör för kraven i ett 
ledningssystem för arbetsmiljö. Genom ett uppbyggt och integrerat 
arbetsmiljöledningssystem stärker verksamheten kvalitén och arbetssätten 
kring personalens säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Denna utbildning 
ger god förståelse, kunskap samt kännedom om vilka förväntningarna 
(kraven) är på ett arbetsmiljöledningssystem. Vidare kommer vi informera 
samt diskutera hur man som verksamhet kan "komma igång" med arbetet 
samt vilka "trösklar" som kan finnas för att påbörja samt genomföra 
arbetet. 

Kursen riktar sig till dig som ska införa ett företagsanpassat 
arbetsmiljöledningssystem (kan vara VD, ledningsrepresentant med ansvar 
för arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljöansvarig eller liknande). 

Föreläsare:
Peter Fränngård, miljö- och hållbarhetskonsult Envima. 

Välkommen på en halvdags grundutbildning i medvetna materialval, 
SundaHus Miljödata och en kort introduktion i de olika 
certifieringssystemen för byggnader som finns idag på marknaden. Vi går 
igenom materialval samt tips och trix i systemet. 

SundaHus i Linköping AB erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i 
framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. 
Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en 
helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i 
en byggnads hela livscykel. 

Föreläsare:
Emma Thorstensson, miljökonsult SundaHus
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Agenda
8.00- 8.45 Anmälan och frukost
Utbildning
10.30 Kaffe
Utbildning
12.00-13.00 Lunch
Utbildning
15.00 Kaffe
Utbildning
ca. 16.30 Avslutning 

Agenda
8.00- 8.45 Anmälan och frukost
Utbildning
10.30 Kaffe
Utbildning
12.00-13.00 Lunch
Gemensam diskussion & frågor
ca 14.30 Avslutning


