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Medlemmar 
Under verksamhetsåret har föreningen haft ca 137 medlemmar.  

 
 

Verksamhet 2021 
Årsstämman 2021 hölls via Teams 2021-03-18 

 

Under verksamhetsåret har 11 styrelsemöten hållits. Styrelsemötena har till största delen hållits som 
teams-möten pga av Coronapandemin. 



 

 
Vi har 2021-04-23 svarat på remissen SOU 2020:75 ”Bygga och bo till lägre kostnad- förslag för 
bättre konkurrens i bostadsbyggandet”  
 
2021-04-09 svarade vi på remisens om ”Ny struktur i BBR” där kapitlet om skydd mot buller var det 
kapitlet som alla fick ta ställning till. 
 
Styrelsen har under hösten haft kontakt med politiker - Manuel Cortez, politisk sakkunnig till Märta 
Stenevi (MP) och Carl-Oskar Bolin (M) för att informera om våra synpunkter gällande remissen 
”Modernare byggregler”. 
 
Föreningen var med på ett möte 2021-05-20 som Föreningen för Brandteknisk ingenjörsvetenskap 
(BIV) arrangerade om Arbetsmiljöverkets nya AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning. 
 
Styrelsen skickade 2021-09-16 in synpunkter på en remiss från Myndigheten för delaktighet (MFD) - 
utkast till skriften ”Att tillgängliggöra lokaler, inredning och utrustning”. 
Resultatet blev att MDF:s skrift ”Att tillgängliggöra lokaler, inredning och utrustning” lades ner. 
 
Föreningen hade en representant vid Boverkets Byggråds möte i september. Byggrådet önskar 
synpunkter på i första hand kapitel 8 i ”Möjligheternas byggregler”, både i allmänhet och specifikt 
tillgänglighet. Vi jobbar fortfarande med dessa. 
 
2021-05-27 hade vi ett medlemsmöte med tema ”frågelista”. 38 medlemmar deltog via Teams.  
 
Ytterligare ett medlemsmöte hade vi den 2021-09-22. Då var Maj Almén föredragande och svarade 
på frågor från medlemmarna. Ca 40 medlemmar var närvarande via Teams. 
 
TILRF har engagerat sig i ett överklagande av Mark- och miljödomstolens dom att krav på tillgängligt 
placerat elskåp skall ses som särkrav och därmed ej gälla. Vi väntar på Mark- och Miljö-
överdomstolens domslut. 
 
Studiebesök, studieresa och andra fysiska möten i föreningen har ställts in och skjutits på framtiden 
pga av pandemin. 

 

Medlemmar 
Föreningen har mycket god ekonomi tack vare god medlemsanslutning men också pga av att inga 
träffar, studiebesök eller fysiska träffar kunnat ordnas. 

 
 

Slutord 
Föreningens medlemmar har visat stort engagemang och intresse för föreningens ändamål, detta 
syns på uppslutning vid de digitala medlemsmötena men också på hemsidans diskussionsforum. 
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