
Verksamhetsberättelse 2020



Verksamhetsberättelse 2020
2018 initierades idén om en plattform för spridande av kunskap inom området dammexplosioner av Patrik Carlryd (projektledare inom 
tryckavlastning) och Ken Nessvi (BSL Industri). Tillsammans med kommunikatören Thomas Bergh skapades under 2019 Safe Dust 
Explosion. Vi kan nu se tillbaka på vårt första verksamhetsår med både stolthet och tacksamhet. Under ett år som inte liknar något 
annat har vi, världsläget till trots, lyckats med alla mål vi satt upp och mer därtill. Detta är till stor del tack vare våra huvudpartners 
och partners. 

Stort tack till er alla, utan er kommer vi ingenstans!

• Under 2019 arbetar vi fram en strategi som ligger till grund för hela verksamheten

• Parallellt med ovan produceras vår grafiska profil och vår hemsida (version 1.0)

• Vi startar igång vår grupp på LinkedIn som är en viktig kommunikativ kanal, fn cirka 500 följare!

• Vi upprättar vårt nyhetsmail som är en annan viktig kanal, fn över 300 prenumeranter!

• Vi startar ett internationellt samarbete med det globala nätverket Dust Safety Science (Dr Chris Cloney)

• Vi öppnar upp vårt digitala arbetsrum där vi just nu har tre dedikerade arbetsgrupper

• Vi blir medarrangörer till Brandfarlig Vara 2020 tillsammans med vår huvudparter BSL Industri

• Vi medverkar i POD-casts och olika webinarium

• Sedan ett antal månader tillbaka har redaktionen också kontor på Södra Promenaden 51 i Malmö

Målbild och aktiviteter 2021

• Prioriterat: Närmare och djupare samarbete med alla huvudpartners

• Hemsida version 2.0 som bl a inkluderar engelsk version, filmer med mera 

• Öppnande av vår egna Youtube-kanal

• Fördjupat internationellt samarbete med Dust Safety Science (globalt nätverk) 

• Egen lösning för webinarium där vi kommer att belysa aktuella ämnen tillsammans med utvalda gäster

• Ökad frekvens för kommunikation via LinkedIn (fn ca 500 följare) och nyhetsmail (över 300 prenumeranter)

• Medverkan vid utvalda seminarium och föreläsningar

• Utökande av arbetsgrupper i vårt digitala arbetsrum

• Taktiskt PR-arbete

• SDE-dagen, med intressanta talare och aktuella ämnen

• Medarrangörer till Brandfarlig Vara 2021

Safe Dust Explosion är nu precis där våra ambitioner fanns när vi inledde vår resa, en stark plattform med taktiska 
kanaler för optimalt spridande av kunskap! Och under kommande år vill vi skapa ännu fler starka kanaler.

Vi kommer aktivt att söka kunskap och samarbete med våra huvudpartners, givetvis är vi fortsatt lyhörda och aktiva även med andra källor. 
Allt som kan innebära en förhöjd kunskapsnivå. Ovan finns våra huvudsakliga planerade aktiviteter kommande år. 

Vi vill göra massor men kan bara lyckas tillsammans med er, våra huvudpartners och partners. 
Nu ser vi tillsammans framåt mot ett ännu bättre 2021, på alla plan! 

  

Forskning, artiklar m m

• Metalldammexplosioner
• 3D-simulering
• Huvudpartners

Digitalt arbetsrum

WEBBPLATSEN OCH KANALERNA
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www.safedustexplosion.org


