
Trods en tid med corona og diverse restrikti-
oner, så vil BFA Industri gennemføre Arbejds-
miljø Roadshow 2021 – hvis der vel at mærke 
ikke kommer yderligere restriktioner, som 
gør det umuligt. Restriktionerne betyder, 
at der vil være en begrænsning i antal af 
deltagere, hvorfor ”først til mølle”-princippet 
vil være gældende. Det vil blive oplyst via 
e-mail, hvem der kan deltage, ca. en uge før 
det enkelte mødes afholdelse.  

Også i 2021 vil der være nye, friske inputs til 
jeres arbejdsmiljøindsats. Kom og få viden og 
redskaber til at få styr på jeres arbejdsmiljø 
samt få nye, gode ideer til fremtidige ar-
bejdsmiljøindsatser. 

Fra den 25. januar 2021 og tre uger frem 
gennemfører BFA Industri v. Dansk Indu-
stri, CO-industri og Lederne møderækken:  
”Arbejdsmiljø Roadshow 2021”.

Møderne afvikles i tidsrummet fra kl. 12:00 
til 15:00.

På møderne præsenteres en række af BFA In-
dustris nye materialer til brug i jeres virksom-
heds arbejdsmiljøindsats.

Temaerne for Roadshowet er:

 ● Status på arbejdsmiljøet i industrien
 ● Støj
 ● Kemisk risikovurdering
 ● Psykisk arbejdsmiljø
 ● Sygefravær
 ● Sikre maskiner

Herudover vil det - som sædvanligt - være mu-
ligt at tage en række populære materialer (vej-
ledninger og værktøjer) fra BFA Industri med 
hjem til brug i det daglige arbejdsmiljøarbejde.

Møderne er specielt henvendt til arbejdsgivere, 
ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 
fra industriens brancher, men også repræ-
sentanter fra andre brancher er velkomne. 
Det samme gælder rådgivere, myndigheder og 
undervisere på erhvervsuddannelsescentre.

Deltagelse er gratis.



Her afholdes møderne:

Dato Hotel Adresse

25. januar Hotel Scandic Aalborg Øst Hadsundvej 200, 9220 Aalborg

26. januar Hotel Scandic Aarhus Vest Rytoften 3, 8210 Aarhus

27. januar Laugesens Have A/S Knivsbækvej 13, 6920 Videbæk 

28. januar Esbjerg Conference Hotel (ECH) Stormgade 200, 6700 Esbjerg

1. februar Storebælt Sinatur Hotel Østerøvej 121, 5800 Nyborg

2. februar Hotel Sønderborg Strand Strandvej 1, 6400 Sønderborg

3. februar Comwell Køge Strand Strandvejen 111, 4600 Køge

8. februar 2021 Green Solution House Strandvejen 79, 3700 Rønne

9. februar 2021 HUSET Middelfart Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

10. februar 2021 Ringsted Kongrescenter Nørretorv 55, 4100 Ringsted

11. februar 2021 KolleKolle Konference Hotel Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse

Der serveres sandwich og vand fra kl. 12:00 til 12:30, samt kaffe/te i pausen.
Møderne vil blive afholdt i henhold til gældende Corona restriktioner.

TILMELDING: ELEKTRONISK TILMELDING VIA WWW.BFA-I.DK
Tilmeldingsfrist er otte dage før afholdelse af arrangementet det ønskede sted.


