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Häirdplaster
kräverutbil@
Arb'e tsm i liöverke ts förä n d ri n g
a'v fö*eskrifter som påverkar
lackerarrnas arbete har skapat
fiämirring.

Bland lackföretagen fi n ns
en tro att utbildningskravet
törwinner. Det stämrner inte.
[.{ålarnås facktidning reder ut
begre ppen"

Man vill komma åt det som är allergiframkallande, säger Jan Staaf
på Målareförbundet. :l-c: TCMAS NyBERG
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:i3 nå -rilri.cinlng et'ie:sc::: tör"-
sl;:1ten upphör. hlen ri trutr oss
iriot 1005:18, säger Jan O1r-enrno.
\Ioicrbranschens riksförbund
iIIRF).

Den isar sig att Arbetsmiljöver-
ket har bidragit till ltterligare för-
r-irring. Ett pressmeddelande har
gatt ut med att föreskriften om
:-;: -=-.:e: 2 001;18 upphär-s. Det
sra::u::er :"n:e, De: är ÅFS 2 005:18
scin uppnc: :,rh inför1i'u-a*. i före-
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Sr-Ilf en h.e::lSi..r äi IE:Silii-',l,f iS-
xer. Kral*en pa utbriining" n:ei-
icinsk konroii o ch tjänstbar-

hetsbedömning som finns i AFS
: 0 0 -i :18 ör-erfors till AFS 2OL4:43,
§e::::ska arbetsmiljörisker, Den
,::::sEir-are som inte ';:::-;:.:
s : r:. : ersonal far sankdo :-< å-,' Åi ::. :
:::: *'l 000 kronor pe: r.:s::- j=:
i:ite utbiidat.
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lfarianne \\ ai,ling pa Arbetsmil-
jöverket.

H iirdpl aster kräver fortfarande
utbildning dessutom krävs utbild-
ning för ämnen sorn tidigare inte
haft sarruna krav.

- Det man vill uppnå dr att kom-
ma at det som dr allergifran*al-
1ande. Tili exempei nr ',-i iatr in
FI317 och FI334 atr omfafias aY ut-
b,ildntngskrar-, säger Jan Staaf, ar-
b etsmilj öansvarig ombudsman på

Irlalareicr:;::Cet.
.{-I'S :0-+:i3. Kemiska arbets-

:::-t -'::sr-=: l;:är-er att arbetsgiva-
:.: =r:': je: iäkarundersökning
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:: -. O I sk 1äkarundersök-
:l:; :::= : :'änstbarhetsbedöm-
ninE f,:: := a:betstagare som ar-
betar n:ei lariiga kemiska pro-
dukter sasom härdplaster och
H3L7 och H334.

Forrnalin / formal dehyd får från
I april en strängare cancerklas-
sificering i BU:s förordning med
regler för klassificering, märk-
ning och förpackning av kemiska
ämnen och blandningar (CLP).
ForrnaXdeirr-d uppgraderas fran
"ntisstdnks kunna orsaka cancer"
till "kan orsaka cancer".
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Viktig do m fo r akennäringe n
 ?-äringen hade i princip av*
tjänat det straff han skulle
fa när han bänkade sig i Falu
tingsrätt. Och lämnade rätt-
en som en fri mal1. ViktiEare
är dock att den 42-ärige bos-
niern medan han suttit i häkte
fått inreseförbud i alla EU-län-
der samt Norge och lsland.

J 12-åringen stoppades på kväl-
jen den 7 januari i sin lastbil på ett
lndusu'iområde i utkanten av Bor-
idnge. Han körde en lastbil ägd av
em akeri i Norrköpin g. az-äring-
en risade upp ett tjeckiskt körkort
men också ett kroatiskt pass. Re-
,Jan en snabb kontroll av det gav

misstankar orn förfalskning, var-
för  }-åringen Sreps, anhö11s och
häktades. Utredningen har klar-
lagt att passet år falskt. 42-ixingen
har hela tiden hävdat att han trott
att det varit äkta och att han trots
att hån är bosnier stridit på kroa-
tisk sidai Balkan-kriget och därför
fått passet.

Falu tingsrätt fäste inget avse-
ende vid hans invändningar utan
dömde  ?-äringen till en månads
fängelse för brukande av falsk ur-
kund. Straffet anses avtjänat ge-
nom de 27 dagar 42-äringen fick
sitta i häkre.

Målet är principiellt viktiE.

Falska körkort och ID-handling-
ar dr ett stort problem i åkeribran-
schen. 4?-fuingen ertappades
dåirför att han körde för ett åkeri
känt för att anlita chaufförer med
falska handlingar.

Facktidningen Transp ortarbe -
taren citerar polisassistent Mat-
tias Andersson som ertappade
42-åtringen:

- Jag tror att det vi hittills sett
iir toppen på ett isberg" Många ut-
ländska chaufförer bör få sig en
tankeställare nu. Det åir också up-
penbart att når de väl åker fast, så
finns åkaren aldrig där och backar

GUBB JAN STIGSON

Målarnas faektidning


