
 

Så har du nytta av ett BFS-medlemskap 
Vill du dra nytta av bra rabatter vid storköksmässor? 
BFS förhandlar fram bra avtal med mässarrangörer. Som BFS-medlem kan du därför minska 
dina kostnader för monterhyra m.m. vid restaurang- och storköksmässor. 
 

Vill du sänka dina kostnader för hotell, konferenser, bensin, bilar etc? 
Som BFS-medlem får du utnyttja DLF samköpsavtal. 
 

Vill du försäkra dig om att du tillämpar en väl underbyggd indexreglering 
av pris vid leverans eller entreprenad? 
Som BFS-medlem får du löpande information från SCB om entreprenadindex för 
storköksinstallationer. 
 

Är du orolig för konsekvenser av orimliga kundkrav, tvister och 
reklamationer? 
Som BFS-medlem har du stöd av BFS’ branschanpassade leveransbestämmelser. 
 

Har du synpunkter på offentliga sektorns förfrågningsunderlag, men vill 
undvika konflikt med din presumtiva kund? 
Som BFS-medlem kan du utnyttja BFS till att ta konflikter som företrädare för branschen utan 
att behöva ”skylta” med företagsnamn. 
 

Är du säker på att du i tid fångar upp nya regler? 
BFS sköter bevakning och ser till att du som BFS-medlem hålls kontinuerligt informerad om 
ny, kommande och gällande lagstiftning och standarder. Så kan du t.ex. i god tid förbereda ny 
konstruktion av produkter så att de uppfyller de nya kraven och förbereda dina kunder på nya 
krav. 
 

Är du säker på att du i tid fångar upp annan viktig branschinformation? 
Som BFS-medlem får du veckobrev med aktuell branschinformation, d.v.s. ett 
kostnadseffektivt sätt att hålla dig à jour. 
 

Vill du ha tillgång till branschanpassade kompetenshöjande aktiviteter? 
Som BFS-medlem erbjuds du rabatterade seminarier, kurser och föredrag, t.ex. vid årligen 
återkommande BFS Information Day. BFS arrangerar också gemensamma internationella 
mässresor. 
 



 

 

Är du säker på att du tolkar lagar, förordningar och föreskrifter rätt? 
Som BFS-medlem kan du delta i tekniska kommitténs möten, där gemensam tolkning 
diskuteras och branschrekommendationer utarbetas. Branschrekommendationer ger dig stöd 
t ’.ex. gentemot myndighets- och kundkrav. 
 

Är du säker på att din produktdokumentation håller en hög kvalité och att 
den på ett rimligt sätt svarar upp mot myndighets- och kundkrav? 
Som BFS-medlem har du hjälp av BFS’ branschrekommendation om dokumentation och 
märkning av storköksapparater och –inredning. 
 

Har du synpunkter t ex på lagar, föreskrifter och standarder och de 
konsekvenser de har för ditt företag, men saknar ett forum att framföra 
vad du tycker? 
Som BFS-medlem kan du bidra med konkreta argument i angelägna ärenden, eftersom BFS 
fungerar som remissinstans och har goda kontakter med myndigheter, departement och 
standardiseringsorgan. Tillsammans genom BFS bemöter vi förslag – i Sverige och på EU-
nivå - som motverkar och försvårar företagens försäljning. För myndigheter ses en 
branschförening som en mer trovärdig part än enskilda företag och dessutom blir kontakten 
mer rationell. 
 

Som verksam på den svenska marknaden har du säkert behov av att följa 
din egen och hela branschens försäljningsutveckling. 
BFS-företag som tillverkar och importerar storköksapparater lämnar försäljningsstatistik, som 
hanteras strikt konfidentiellt, och får sedan ta del av rapporter över den totala försäljningen. 
 

Vill du medverka till att förbättra förutsättningarna på marknaden för 
branschens framtida utveckling? 
Som BFS-medlem kan du delta i föreningens arbete, som primärt syftar till att öka 
medlemsföretagens konkurrenskraft. 
 

Saknar du möjlighet till kontinuerliga kontakter med ett branschnätverk 
eller ett forum där du kan ta upp branschproblem, som du besväras av 
eller funderat över? 
Som BFS-medlem är du välkommen att delta i möten med andra BFS-medlemmar, t.ex. i 
tekniska kommittén – en konkurrensneutral mötesplats för erfarenhetsutbyte och 
branschsamverkan. BFS samarbetar med andra branschföreningar – nationella såväl som 
internationella. Du är också alltid välkommen att kontakta BFS-kansliet för att få hjälp i 
enskilda ärenden eller för att lyfta en branschfråga. 


