Mötesprotokoll Svenska Mobilbetongföreningen
27 mars 2010 i Sälen
Närvarande:
Urban Nordqvist, Fjällbetong AB
Henrik Jönsson, Jönssons Betong AB
Anders Asplund, Landra AB
Sune Eriksson, Ånge Betong AB
Matthias Sällström, Orust Betongtransporter AB
Per Westin, Ättersta Grus AB
Andreas Thorelund, Thorelund Consulting
Lars Åberg, Nordcert
Stig Jansson, Cementa AB
Magnus Lindby, Roma Grus AB
Göran Klevbo, Vattenfall R&D
§1
Mötet öppnades av Urban Nordqvist, föreningens ordförande, som hälsade samtliga
välkomna.
§2
Protokollet skulle föras av Anders Asplund.
§3
Samtliga deltagare presenterades. De nya medlemmarna Thorelund Consulting och
Fjällbetong välkomnades liksom den presumtive nye medlemmen Roma Grus AB.
§4
Anders Asplund redogjorde för föreningens första verksamhetsår och presenterade
årsbokslutet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och fortsatt förtroende.
§5
Urban och Henrik redogjorde för höstens satsning ”Betongfeber 2009? Diskussionen
efter enades om att satsningen kan anses motiverad om utställningen tar till sig den
kritik som framfördes och anpassar utbudet till nästa tillfälle. Nordbygg kan vara ett
alternativ.

§6
Stig Jansson, Cementa, informerade om markstabilisering med vältbetong och
cementbundet grus (CG). Ett seminarium, arrangerat av SMF, Fiskarheden och
Cementa, i ämnet aviserades till 20 maj p?Fiskarhedens Trävaru AB, Sälen. Ett
liknande seminarium planeras för södra Sverige under september i
Jönköpingstrakten.
§7
Lars Åberg, presenterade Nordcert och frågeställningar avseende certifiering och
kontrollsystem.
§8
Göran Klevbo, Vattenfall R&D , informerade om vilka krav som ställs och kommer att
ställas p?föreningens medlemmar från marknaden.
§9
Vid de efterföljande diskussionerna ventilerades frågor som att Truckmixing borde
vara en gren av föreningen, att föreningen skall visa vad som är möjligt att certifiera,
att skumbetong kan vara ett alternativ för mobila tillverkare som borde
marknadsföras, att AMB92 blir AMB10 vilket aktualiserar behovet av
produktansvarsförsäkringar.
§ 10
Mötet enades om att stadgarna skulle ändras från ”endast platsblandad betong?till
att även godkänna ”närproducerad betong?
§ 11
Urban Nordqvist tackade för visat intresse och välkomnade till nästa möte som
senare kommer att aviseras med tid och plats.
Vid protokollet
Anders Asplund

