Öppna i webbläsare

Nyhetsbrev från Swedish Rental

Välkommna till en ny spännande Rentalhöst!
Oktober är här och samtidigt som trädens blad ändrat färg i söder
har den första snön fallit i norr och i vårt avlånga land är
Rentalhösten minst sagt i full gång.
Den här hösten har vi mycket spännande att se fram emot inom
Swedish Rental.
Strategimöte
Den 25 september samlades styrelsen för sitt årliga strategimöte.
Fokus under 2018/19 kommer bland annat vara:
• arbetsmiljö (bland annat vibrationsskador)
• uppföljning av gällande regler kring transport av Litiumbatterier
• information och utbildning av våra medlemmar i användning av PSI.
Rentaldagen 29 november i samarbete med Hyreskedjan.
Temat är högaktuella " Vibrationer" och tillsammans med några av
Sveriges kunnigaste experter, fördjupar vi oss i detta viktiga ämne.
Tillsammans resonerar vi kring hur vi kan minska riskerna och skapa
bättre förutsättningar för våra kollegor och kunder inför framtiden.
Dessutom kommer några våra leverantörspartners att ställa ut på den
minimässa vi har i anslutning till mötet.

Håll dig uppdaterad
Du har väl inte missat vår nya hemsida? Där håller du dig uppdaterad
med de senaste nyheterna samt gällande råd och riktlinjer.
Vi önskar alla en riktigt bra Rentalhöst!
PS.Tipsa gärna dina kollegor om vårt nyhetsbrev. DS

www.swedishrental.se

Kom igång med PSI

Du har väl inte missat den nya
hemsidan?
LÄS MER

Välkommen att besök den nya "PSI
guiden" redan idag !
LÄS MER

NYA LEVERANTÖRSPARTNERS
Vi välkomnar Fredsund Maskin AB och
Kyocera Unimerco Tooling som nya
leverantörspartners.

swedishrental.se
Swedish Rental
Tel: +46 (0)8 ‐ 400 268 90
info@swedishrental.se

Vi värnar om din integritet. Du får det här brevet för att du är registerad hos Swedish Rental ,som kontaktperson i ett medlems/partner
företag eller som övrig intressent av vårt nyhetsbrev. Vi har din e‐post som uppgift och vi delar inte dina uppgifter med någon annan. Läs
vår integritetspolicy

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet ? Klicka här !

