MUEK

Nyheter och uppdateringar APV

2019-08-15 Här kommer vi fortlöpande att lägga nyheter och info. om
MUEKs APV och APV allmänt.
2019-08-16 1 aug trädde nya föreskriften TSFS 2019:74 Transportstyrelsens föreskrift och
allmänna råd om vägmärken och andra anordningar i kraft.
Vi har nu lagt in den "under det gula" i trafikljuset på hemsidan.
2019-08-17 Trafikverket har ännu inte uppdaterat sina APV certifieringsprov utifrån
TSFS 2019:74, när så sker kommer det att meddelas här i detta dokument.
2019-08-20 Vi har uppdaterat MUEKs APV folder och de kunder som köper APV foldern i eget
tryck av oss till ver. 2.0 b.la med de nyheter TSFS 2019:74 medför. Den kommer att
premiärvisas på mässan Load Up North i Umeå, där vi står i monter 119 nästa
vecka 29-31 aug.
Till Er kunder som köpt APV-spelet av oss finns nu ett Rättelseblad att beställa av oss
med info. om TSFS 2019:74 och hur Ni kan själva uppdatera spelet om så önskas
beställ genom att maila mathias@muek.com
Det är 2 platser kvar på MUEKs lärareutbildning på Arlanda den 12-13 sep. först till
kvarn.. Anmälan dock senast denna vecka.
Vi har nu lagt in ett nytt tillfälle den 3-4 december, se mer under "Lärareutbildning"
på hemsidan
MUEK firar 20år i år, vi bjuder in till kostnadsfritt frukostmöte den 6 sep. på MUEK
anmälan senast 30 aug. alla välkomna maila mathias@muek.com får Ni en PDF med
mer info. om den 6 sep.
2019-08-21 Vi är strax klar att börja sälja vår jubileumsresa till Los Angeles och Las Vegas.
Den kommer att premiärvisas på Load up North i Umeå nästa vecka.
Det kommer att vara 17 platser tillgängliga och i dagsläget är 9 st redan bokade innan
helheten på studieresan är klar !!
Är Ni intresserad ? Maila mig så kommer jag maila info. åter nästa
vecka när allt är klart.
Lite info. på innehåll som är klart i dag här nedan.
* Datum 7-16 mars 2020
* Direktflyg till Los Angeles T/R
* Conexpomässan (en av världens största) med Väg, Bygg, Maskin, Konstruktion mm
* Seminarium om de senaste inom svensk APV, YKB, ADR
* Studiebesök Hoover dammen.
* Egna interna transporter mellan LA-LV
* Boende 3 nätter i LA och 6 nätter i LV mm mm

