MUEK

Nyheter och uppdateringar APV mm

2019-08-15 Här kommer vi fortlöpande att lägga nyheter och info. om
MUEKs APV och APV allmänt. (senaste först o.s.v.)
2020-09-17 Nu är vi i gång på allvar:
Vi kör en Lärarfortbildning/utbildning APV steg 1.1--2.1 den 17-18 Nov. på
Arlandastad - Se hemsidan under Lärarutbildning
Nyhet, på begäran!
För Er som gått vår Lärare fortbildning/utbildning 2019-2020 finns nu en
påbyggnad: Lärarfortbildning/utbildning APV steg 2.2 den 19-20 Nov. på
Arlandastad - Se hemsidan under Lärarutbildning

Snart finns det uppdaterade lärare USB - stickor APV steg 2.2 färdiga
Ytterligare en nyhet
Vi kör på med vårt nya stora projekt: MUEKs nya YKB, kommer under hösten bli:
* Utbildning på plan för genomförande av YKB enl. de nya författningarna
* Lärarfortbildningar, material till lärare mm mm - Håll koll på hemsidan under Nya YKB

2020-06-29 Ja sedan införandet av TRVK ver. 4.0 och våra uppdateringar i början av året, har
vi under våren inte utvecklat/uppdaterat något mera ang. APV. (har inte varit aktuellt)
Ytterligare en lärarutbildning är genomförd i Maj, vi planerar någon fler i slutet av året
men datum inte satt ännu.
Coronan har gjort att vi gått på lite halvfart under våren. Men vi beräknar att vi går på
full fart f.o.m mitten av Aug.
Går fortfarande bra att beställa material, men nu går vi och tryckeriet på semester,
så välkommen åter i början av Aug, med beställningar.
Från 1 juli justeras priset lite på någon post på APV material p.g.a ökade kostnader
från tryckeriet.
Arbetet med att utveckla steg 2.2 ännu mer har "legat still" under våren. Vi
återkommer med ny kraft och nyheter under Aug. men vi kan redan nu avslöja en nyhet
Vi börjar arbeta med "nya" YKB fortbildningen likt APVn d.v.s. kommer att ta fram ett
förnyat koncept på utbildning och även erbjuda Er att ta del av/ köpa fortbildning,
material mm. Mer info. Kommer efter sommaren, Vi önskar Er alla en trevlig och skön
sommar !

2020-02-20 APV spelet finns nu i ver. 3.0 att köpa d.v.s uppdaterat utifrån nya TRVK ver. 4.0
som kom i Januari. Det är 7 gröna frågor som berörs, vi har även gjort ett
rättelseblad om NI som har spel, vill ändra själva "med penna"
beställ rättelseblad genom att maila mig mathias@muek.com

2020-01-29 från 1 Februari finns nytt uppdaterat material att köpa.
Vi har uppdaterat vår APV folder till ver 3.0, d.v.s vi har uppdaterat utifrån
Trafikverkets nya "gröna" TRVK ver 4.0.
Ni som köper foldrar av oss får per automatik den senaste versionen
om Ni inte anger annat vid beställning.
Ni som köpt USB-lärare sticka steg 1.1--2.1 av oss under 2019, har nu möjlighet
att köpa en uppdaterad sticka för 1.000kr (Utifrån APV foldern ver 3.0 : uppdaterat

bildspel, övningsfrågor mm). För nytillkomna köpare och övriga inköp gäller lika
priser enl. prislistan 2019 se prislistan under "försäljning material och kurser"
på hemsidan
https://muek.com/apv%20special.html
Beställningar mailar Ni som vanligt till: info@muek.com
Från 1 feb. finns uppdaterad APV steg 1.1 film på hemsidan,
https://muek.com/apv%20special.html
Vi har en en ny uppdaterad APV lärare utbildning/fortbildning steg 1.1-2.1 den
24-25 mars, med 9 platser kvar i dagsläget se mer under lärautbildning på:
https://muek.com/apv%20special.html
Vi har för avsikt att erbjuda lärarfortbildning och uppdaterat lärarmaterial steg 2.2
senare under våren, info. kommer senare. NI kan göra intresseanmälan
redan nu på info@muek.com , så återkommer vi under våren.

2019-12-20 Det är aviserat att nya TRVK ver 4.0 kommer att publiceras 1 jan 2020. Vi kommer
i Januari börja uppdatera material, hemsidan och utbildningar. Vi kommer då även
att låsa hemsidan. Ni som gått vår lärarutbildning samt köper material av oss kommer
att få möjlighet till inloggning.
Vi önskar Er alla God Jul o Gott Nytt År!
2019-09-16 Nu finns APV foldern ver. 2.1 att beställa, där vi i ver. 2.1" fräschat" på avsnittet om
trafikolyckor vid vägarbeten.
2019-09-16 Nu finns APV Lärar Usb-sticka ver. 2.1 att beställa, där vi i ver. 2.1" fräschat" på
nittet om trafikolyckor vid vägarbeten.
2019-09-16 Nu finns MUEKs APV memory ver. 2.0 att beställa, där vi uppdaterat vägmärken
på fordon i rörelse enligt TSFS 2019:74
2019-09-16 Nu finns MUEKs APV -Utbildningsspelet ver. 2.0 att beställa uppdaterat utifrån
TSFS 2019:74. Har Ni redan köpt första versionen av utbildningsspelet finns ett
rättelseblad från oss att beställa, så kan Ni själva uppdatera spelet.
maila mathias@muek.com
2019-09-16 Vi planerar inga fler uppdateringar under hösten 2019. De kommer nog i början av
nästa år, Vad vi då väntar på som kommer att kräva uppdateringar är:
* Ver. 4.0 av TRVK/TRVR
* Arbetsmiljöverket kommer att ändra i sin regelstruktur, nuvarande ca. 70-80
AFS ( Arbetsmiljöverkets föreskrifter ) kommer att bli 14 st.
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
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 lärarutbildning 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 "Lärarutbildning"
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.
2019-08-17 Trafikverket har ännu inte uppdaterat sina APV certifieringsprov utifrån
TSFS 2019:74, när så sker kommer det att meddelas här i detta dokument.
2019-08-16 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.

an nu avslöja en nyhet

