Öppna i din webbläsare

Nyhetsbrev, 7 november 2022

Bästa läsare,
Detta nyhetsbrev skickas ut till dig som prenumererar på Rentalföretagens nyhetsbrev eller är
kontaktperson i ett medlems eller partnerföretag i Rentalföretagen.
I nyhetsbrevet kan du läsa en sammanfattning av branscharbetet. Följ oss även på Facebook,
LinkedIn och Instagram för att hålla dig uppdaterad om det senaste.
Dela gärna nyhetsbrevet med kollegor och vänner i branschen!

Vänliga hälsningar,
Kansliet

Rentalkalendern

Kom igång med PSI

I rentalkalendern sammanställs datum för

Tillgång till PSI ingår som en del i

kommande möten i utskotten, styrelsen och

medlemskapet i Rentalföretagen. Ta reda på

föreningen.

hur du kommer igång med PSI.

Läs mer

Läs mer

Vi ser fram emot höstmötet den 10 november
Snart är det dags för årets höstmöte som äger rum den 10 november på
Scandic Infra City i Stockholm. Vi har flera intressanta föreläsningar att se fram

emot. Läs mer i mötesprogrammet.
LÄS MER

Senaste nytt.
Vad gör arbetsmiljöutskottet?
ARBETSMILJÖ Är du intresserad av att veta

mer om arbetsmiljöutskottets arbete? Nu
uppmanar utskottet fler medlemmar lyfta
viktiga branschfrågor inom arbetsmiljö.

Läs mer

European Rental Association
efterfrågar inspel på energikrisen
SAMVERKAN Rentalbranschens europeiska

branschorganisation ERA har samlat sina
respektive länders medlemsorganisationer
för diskussion och stöd kring de skenande
energipriserna.

Läs mer

Är ni redo att Sila Snacket?
ARBETSMILJÖ Rentalföretagen stöttar Sila

Snacket och uppmanar medlems och
partnerföretagen att göra det också. Ta reda
på genom vilka olika sätt ni kan införa Sila
Snacket i organisationen.

Läs mer

Hållbarhetsutskottet är under
uppstart
HÅLLBARHET Nu startar vi ett

hållbarhetsutskott som riktar sig till
medlemmar som brinner för
hållbarhetsfrågan. Vill du vara med?

Läs mer

Rentalföretagens kansli har flyttat
till nya lokaler
MEDLEMSINFO Kansliet har flyttat till nya

lokaler på Drottninggatan 32 i Stockholm.
Här sitter vi tillsammans med andra
branschorganisationer inom näringslivet.

Läs mer

Uppdaterad skrift om
personalutrymmen

BODAR BCA har uppdaterat sin broschyr om

personalutrymmen på tillfälliga arbetsplatser
och Rentalföretagens bodutskott har kunnat
lämna synpunkter och förtydliganden på
innehållet.

Läs mer

Nästan en halv miljon deltog på
Bauma i München
SAMVERKAN Mer än 495 000 besökare

deltog på maskinmässan Bauma i München
den 2430 oktober, varav cirka 50% var
internationella besökare.

Läs mer

Ansök om ett personligt konto
MEDLEMSFÖRMÅNER När du loggar in på

"Mina sidor" på rentalforetagen.se får du
tillgång till flera medlemsförmåner som du
har nytta av som medlem eller partner.

Läs mer

Kontakta oss

Rentalföretagen

Drottninggatan 32

Rentalföretagen är branschorganisationen för professionella

111 51 Stockholm

uthyrare i Sverige. Vi företräder och driver våra medlemmars

www.rentalforetagen.se

intressefrågor gentemot myndigheter, intressenter och aktörer i

info@rentalforetagen.se

branschen.

Du får det här brevet för att du är registerad hos Rentalföretagen, som kontaktperson i ett medlems/partnerföretag eller som övrig
intressent av vårt nyhetsbrev. Läs vår integritetspolicy. Vill du avregistrera dig från alla framtida utskick så gör du det här:
Avregistrera.
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