Årgång 5
Nummer 2
2016

Månadsbrev
Hej.
Jag ber om uräskt för att jag inte uppdaterat
nyhetsbrevet under våren. Vår arbetsbelastning
har varit för hög så det har inte hunnits med.

Produkter från vår
Webbshop

Nu ser vi fram mot sommar och kanske lite
ledighet, men vi kommer att ha lite utbildningar
även i sommar.

PE6GE-SE BRANDSLÄCKARE PULVER
6KG 43A 233B C

YKB
Kolla över så ni inte bommar er YKB. Sista datum att skicka in
betalningen enligt Transportstyrelsen är 10 augusti.
Dessutom. Det får inte gå mera än ett år från sista delkursen
till att ni betalar in. Då försvinner det och ni måste göra om
alla fem delkurserna.

PE6TEA-SE BRANDSLÄCKARE PULVER
6KG 55A 233B C

Kom också ihåg, det är alltid den som är lärare på sista
delkursen som kollar att ni gjort alla delkurser, fyller på om
det fattas någon del och redovisar er.
Inga delkurser är ogiltiga som en del utbildare uttrycker sig.
Är utbildningsföretaget godkänt så är utbildningen också det.
Ni kan inte själva skicka in era delkurser till Transportstyrelsen,
Problemet är att det finns ett flertal godkända
utbildningsplaner som inte är lika med varandra

www.rexusutbildningar.se

CA120WS Kolmonoxid detektor
trådlös 868mHz
(HG system1)

Månadsbrev
Transportstyrelsen
Regelefterlevnad inom yrkestrafik på väg Tillståndsmätning
2015
”Transportstyrelsen har jämfört regelefterlevnad mellan
2012 och 2015.
Man har många brister i kör och vilotidsefterlevnad, fordons
tekniska beskaffenhet och lastsäkring.”

GP Discovery
LCE202

Men samtidigt ska vi ju komma ihåg att kontrollerna på
många håll i landet är obefintliga.

Ny telefontjänst
”Transportstyrelsen har infört uppgifter om obetalda
fordonsrelaterade skulder i den automatiska telefontjänst
som läser upp fordonsinformation i luren för den som
ringer. Lösningen innebär att det nu är enkelt att kontrollera
om ett fordon har obetalda fordonsrelaterade skulder
dygnet runt, året runt. ISedan den 4 april finns uppgifterna
om obetalda fordonsrelaterade skulder tillgängliga via
en av Transportstyrelsens automatiska telefontjänster.
Tjänsten nås via Transportstyrelsens kundtjänsts vanliga
telefonnummer, 0771-14 15 16. Den som ringer når tjänsten
genom att säga förslagsvis “ägaruppgifter” när rösten
ber ringaren berätta vad denne vill ha hjälp med. När
kundtjänsten är stängd kommer man till tjänsten genom
knappval 1.”

Midjebyxa
klass 2

HOUSEGARD FIRST AID
KIT BLACK ”MELLAN”
Innehåller allt för sårvård
och brännskador. Prisvärd
och smidig.
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Månadsbrev
Trafikverket har som vanligt inte uppdaterat sin hemsida
på ett drygt halvår.
Ring Ulf Danielsson på Trafikverket i Borlänge. Om ni vill
veta något
WXI Blue Parrot B250
XT+ headset

MobX USB adapter
m 2 utg.12/24v 2.1A

X-Route Körjournal
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Utbildningar i juni/juli
ADR 1.3

YKB
18-19/6
Östersund YKB 1
18/6-22/6 Skara		
YKB 1-5
2/7 		
Bjärnum
YKB 5
2/7 		
Rudskoga YKB 1
3/7		
Rudskoga YKB 5
3/7-6/7
Växjö		
YKB 1-4
8-12/7
Östersund YKB 1-5
9/7 		
Voxna		
YKB 2
10/7		Voxna		YKB 4

21/6		

Sveg

Kranvalidering
1/7 		

Stockholm
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Månadsbrev
Vill du ha information och/eller boka utbildning?
ADR-utbildning
Kontakta: Anna 076-814 30 68
mail: anna@rexusutbildningar.se

Under sommaren har Anna ledigt
Kontakta

Jerker Holmblad 070-546 30 68

YKB och övriga utbildningar
Kontakta: Carina 070-354 30 68
mail: carina@rexusutbildningar.se
Kontakta: Jerker Holmblad 070-546 30 68
mail: jerker@rexusutbildningar.se

Ekonomi & Intyg
Kontakta: Mona 073-814 30 68
mail: mona@rexusutbildningar.se
Med vänliga hälsningar
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