
Lager och smörjning

Praktisk information
Tid och plats
20-21 feb 2019
Sverull ElektroDynamo AB  
Fridhemsvägen 17, Jönköping.
Dag 1: 08.00-16.00
Dag 2: 08.00-16.00

Avgift
 5 000 kronor (medlem)
 6 250 kronor (icke medlem) 
Priset är exkl. moms. Måltider samt 
dokumentation ingår.  
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande 
debiteras full avgift. Vi förbehåller oss rätten att 
ställa in kursen på grund av för få deltagare.

Anmälan
Anmäl dig via e-post till servicesektionen@
tebab.com eller via hemsidan senast den 
22 januari med deltagarinformation samt  
fakturauppgifter. Meddela om du har 
speciella önskemål (kost mm.)

Hotell 
Vi kommer att kunna erbjuda hotellrum till 
mycket fördelaktigt pris. Ange i kursanmälan 
om hotellrum önskas.

Information
Kontakta:  Heléne Schultz, Servicesektionen
Telefon:     08-782 08 23  
E-post:       servicesektionen@tebab.com   
Hemsida:   www.servicesektionen.se

Lager och smörjning den 20-21 feb 2019 

 
Kursen vänder sig till dig som arbetar med installation/utbyte av pumpar i fastigheter och 
industrier. Detta är en två-dagars Grundläggande lagerutbildning. Observera att vid denna kurs 
går vi inte igenom tätningar av lager. Första dagen får du lära dig om allmän lagerkännedom, 
monteringsförberedelser och monterings/demonteringsmetoder. Andra dagen så är det teoretiskt 
arbete, praktiska övningar , smörjning och lagerskador. Vid kursen slut genomförs ett prov.

Kursinnehåll:
Allmän lagerkännedom
Monteringsförberedelser
Montering- och demonteringsmetoder
Smörjning
Lagerskador
Praktiska övningar

Servicesektionen c/o TEBAB. BOX 5510, 
114 85 Stockholm   
Besöksadress: Storgatan 5 
Tel: 08-782 08 50 - servicesektionen@tebab.com



Program - 20 februari

08.00-16.00
Allmän lagerkännedom
Monteringsförberedelser
Monterings/demonteringsmetoder

Program - 21 februari   

08.00-16.00
Smörjning och lagerskador
Teoretiskt arbete
Praktiska övningar

Personuppgiftspolicy
Genom att anmäla mig är jag medveten om och godkänner:
1. Hantering av personuppgifter
Att Servicesektionen som förening och genom dess kansli (Teknikföretagens Branschgrupper AB) kommer
hantera de uppgifter som delas i detta formulär för att förbereda, genomföra och följa upp detta evenemang.
Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som
uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är
nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. För mer information om hur och
varför vi behandlar personuppgifter, läs gärna vår personuppgiftspolicy, http://servicesektionen.se/om/gdpr/.
Jag är även införstådd i att jag genom att meddela servicesektionen@tebab.com när som helst kan begära
att mina uppgifter tas bort.

2. Nyhetsbrev, inbjudningar med mera
Att jag hamnar på Servicesektionens utskickslista för inbjudningar till evenemang samt nyhetsbrev och
information till Servicesektionens utökade nätverk. Jag är även införstådd i att jag när som helst har rätt
att begära att bli borttagen från en eller flera av dessa listor. Detta görs genom att klicka på
avregistreringslänken eller meddela servicesektionen@tebab.com.

3. Fotografering
Att det under dagen kommer att tas bilder. Dessa bilder kan i vissa fall komma att publiceras online, i tryckt
material och i digitalt material. Både i redaktionella sammanhang och i marknadsföring av evenemang och
föreningen. Jag är även införstådd i att jag genom att meddela servicesektionen@tebab.com när som helst
kan begära att en bild på mig tas bort.

4. Specialkost
Att om jag fyller i specialkost kommer denna information att delas med restaurangen som levererar mat till evenemanget.
För dessa uppgifter om kost har jag säkerställt att samtycke finns till behandlingen av känsliga personuppgifter. Dessa uppgifter 
kommer att raderas 7 dagar efter aktuellt evenemang.
För de personuppgifter som lämnas i anmälan har jag säkerställt att samtycke inhämtats från den
personuppgifterna gäller. Genom att kryssa i rutan finns ett samtycke till att uppgifterna behandlas i
enlighet med dataskyddsförordningens riktlinjer. Mer information om detta samt vilka rättigheter den
registrerade har hittas här http://servicesektionen.se/om/gdpr/.

5. Deltagarförteckning
Vid evenemanget/kursen kommer vi dela ut en deltagarförteckning. Meddela oss om du inte vill du vara med på 
deltagarförteckningen.


