___________________________________________________________________________________________
Genom Hyreskedjans samarbete med Swedish Rental får du som medlem ta del av nedanstående
tjänst/erbjudande som går via Swedish Rental. Läs mer nedan.
Lagändringar
Som företagare är det viktigt att hålla koll på alla lagar som berör ditt företag. Lagpunkten är ett webbverktyg som
gör det enkelt att bevaka de lagar som gäller just ditt företag.
För att se laglistan och ändringar går du till branschsidan för Swedish Rental Association på Lagpunkten och loggar
in.
Branschlaglistan för Swedish Rental Association
•
•
•
•
•
•
•

Lagpunkten bevakar branschlaglistan och uppdaterar lagarna i den (se bifogad excellista över vilka lagar
som ingår för tillfället i standard).
Listan är uppdelad i Svensk Lag och EU-Lag.
Du kan läsa en kortfattad beskrivning av lagar samt klicka dig vidare för att läsa mer.
För dig som branschmedlem är tjänsten helt kostnadsfri.
Klicka här för att komma till din branschsida och loggar in om du redan har registrerat dig.
Annars klickar du på "Registrera dig som branschmedlem". Det tar mindre än 2 minuter!
Har du redan registrerat dig, men glömt lösenordet? Skicka ett mail till info@lagpunkten.se

Branschsidan

Branschlaglistan

Eget abonnemang hos Lagpunkten
Du har också möjlighet att skaffa en egen laglista på Lagpunkten. Utöver det som är gratis via branschföreningen
kan du då:
•
•
•
•

Lägga till/ta bort lagar och föreskrifter i din laglista som du själv önskar
Skriva efterlevnad för varje lag vilket ger dig full kontroll
Skriva ut din laglista (med noteringarna för efterlevnad) till Excel.
Ha flera användare som arbetar i listan samtidigt

För dig som t.ex. är certifierad enligt ISO14001 är det ett måste att upprätthålla en sådan lista.
Som medlem har du 20 % rabatt på årsavgiften för ett abonnemang hos Lagpunkten.
Kontakta gärna Lagpunkten direkt för en demo eller om du har frågor.
Maila på info@lagpunkten.se. Du kan även kontakta dem via nedan uppgifter.

E-post: info@hyreskedjan.se

Marie Söderström
E-post: marie@lagpunkten.se Mobil: 0703-68 34 34

