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SÄKERHET EN
SJÄLVKLAR DEL
AV ÖHLINS

DAGS ATT
SLUTA CIRKELN
Vi går mot semester och välförtjänt avkoppling.
Många förbereder sig för jordade eluttag och
grillaftnar. Men ett aktivt brandskyddsarbete är
såklart något alla bör göra, inte bara under grilltider.
Många företag gör det också, vilket vi är glada över.
Andra undrar hur mycket man ska göra, och i så fall,
vad vill man?
Just de frågorna är främsta orsaken till att vi finns.
Att kunna hjälpa till att få koll på regelbunden
service av brandtekniska installationer, som brandsläckare och rökluckor. Servicen är lagstadgad för
företag, men inte så lätt att komma ihåg alla gånger.
Och alla har inte certifierad personal som gör det.
Jag skulle därför vilja kasta ut några frågor inför
sommaren. Hur jobbar ni själva med brandskyddet
på er organisation, och vad visar ni upp om det
kommer en revision från Räddningstjänsten?
Mejla mig gärna och berätta, för det vore kul att
veta!
En smart lösning är till exempel Zu Casa, vår egen
app för systematiskt brandskyddsarbete, som
smidigt hjälper er få koll på samtliga installationer.
Zu Casa registrerar när en service har utförts, och
vilken installation som fortfarande inte har fått
underhåll. Den påminner om när det börjar bli
dags, och om det till exempel skulle saknas en
brandsläckare någonstans. Snabbt och enkelt, och
med total överblick för den som har huvudansvar.
Ibland händer det också att det har uppstått brister
i brandskyddet. Eller så behöver det kompletteras
med utbildning av personalen, kanske hjärtstartare
eller en brandfilt. Det är i sådana lägen du ska höra
av dig till Utvägen.
Tack vare vår fantastiska personal jobbar vi dagligen
med att hjälpa företag med att hitta ett optimalt
arbetssätt, och ett systematiskt brandskyddsarbete
som passar just dem.
Varmt välkommen att slå en signal så berättar jag
gärna mer. Till dess, ha en fin sommar!
/Fredrik Ahlin. VVD

TEXT: KRISTINA TILVEMO BILD: ÖHLINS

BRANDSÄKER VID GRILLEN
Fantastiska utflykter till kobbar, skogsdungar eller den
egna trädgården. Men tänk på förberedelserna. Varje
år inträffar 3 000–4 000 bränder i skog och mark,
med allt från skogsbränder till nedbrunna hus. Det
finns dock några enkla tips för att hålla det säkert,
berättar Håkan Hedermo, försäljningschef på Utvägen.
”Är det eldningsförbud får du inte elda utomhus alls,
på kommunens hemsida står vad som gäller just nu.
Välj en bra plats, med plant och brandsäkert underlag
och håll avståndet till barn och husväggar”.
Andra tips är att förankra engångsgrillen om det
blåser, undvika att grilla på en inglasad balkong, att
bara använda grillkol eller briketter, och att undvika
T-sprit eftersom ångorna kan explodera. Och lämna
aldrig grillen utan tillsyn, råder Håkan ”Se till att glöden är kall innan du lämnar platsen. Många bränder
uppstår när middagen är klar och grillen lämnas
obevakad”. I appen Brandrisk Ute, från myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, får du en aktuell
prognos och riskbedömning, baserat på positioner i
din mobil.

FÖRSTA HJÄLPEN FÖR
TRYGGARE SOMMAR
Antalet drunkningsolyckor har ökat lavinartat de
senaste åren. Nu när badsäsongen drar igång kan det
vara smart att friska upp kunskaperna i första hjälpen
vid vattenlivräddning, hjärt- och lungräddning och
hjärtstartare. På Utvägen hittar du flera utbildningar
och kan beställa hjärtstartare om du behöver. Hittar
du någon som ligger livlös i vattnet så börja med att
kolla andningen
1. Känn efter att det finns puls och undersök
om personen andas. Ring efter ambulans.
2. Placera den livlösa på rygg. Vinkla huvudet snett
uppåt/bakåt, håll för näsan och blås luft in i munnen
med fem rejäla andetag, så att lungorna fylls.
3. Korsa dina handflator och sätt dem mot
personens bröst.
4. Tryck 30 gånger (cirka 4–5 cm djupt), stanna
sedan upp och blås in luft i munnen med två
djupa andetag.
5 Upprepa punkt 3–4 ända tills ambulansen är på plats.
Andra saker att tänka på om du har små barn, är att
alltid bada tillsammans med barnet, och vänta gärna tills
barnen är tolv år innan du låter dem bada på egen hand.

De är en integrerad del av motorsportindustrin.
En världsledande teknikutvecklare som med stötdämpare och fjädringskomponenter årligen
belönas med ett antal världsmästare i olika
motorsportdiscipliner. Vi tog ett snack med Niklas
Sundman, säkerhetsansvarig på företaget.
Passionen började med Kent Öhlin. Själv motocrossförare med ett brinnande teknikintresse startade han
företaget 1976, och tre år senare fick de sin viktigaste
milstolpe när Håkan ”Carla” Carlqvist, började köra
med Öhlins-dämpare.
Resten är historia. I dag är Öhlins världsledande på
fjädringskomponenter och stötdämpare med representation i samtliga motorsportgrenar inklusive Formel
1. Senast i raden är downhill och mountainbike, där
det nyligen skrällde in tre nya världsmästare på VM i
Australien.
– I dag har vi produktutveckling med 50-talet ingenjörer inom både mekanik och elektronik. I motor GP
har vi dessutom ett 30-tal Öhlins-tekniker, som bara
åker runt och servar teamen i olika stall, förklarar
Niklas Sundman som är huvudskyddsombud och
säkerhetsansvarig på Öhlins i Upplands Väsby.
Uppdraget innebär ansvar för hela fastigheten, med
heta arbeten och brandfarlig vara, ronderingar, allmänt
säkerhetsarbete och ansvar för utbildningar och
utrymningsplaner.
– Det är ett tänk som vuxit fram och lever med mig hela
dagarna. Allt från att någon saknar skyddsskor eller
talar i telefon när man kör truck, till en dörr som har
blockerats. Många företag är omedvetna om riskerna
eller ser bara kostnader, men jag har jobbat med säkerhetsarbete i 20 år och ser vad som skulle kunna hända.

Varför började ni jobba med Utvägen?
– För oss var det inga konstigheter. Min föregångare
hade redan installerat Zu Casa när jag kom hit för sex år
sedan, och där jag jobbade tidigare, Johnson Controls,
hade man ett samarbete med Utvägen sedan 15 år,
berättar Niklas.

Vad skulle en utvecklad brand innebära för er?
– Oj, det törs jag inte spekulera i. Vare sig i försäkringsvärdet eller om produktionen skulle stoppas. Men skulle
det brinna i produktionshallen eller i lagret med komponenter så vore det inte bra.

Avslutningsvis, vad är roligast med jobbet?
– För mig personligen att vara i pudelns kärna och få
jobba med det som är min hobby. Jag har kört MC
sedan jag var 16 år och tävlat i roadracing tre år. Tack
vare det här får jag reda på saker som man aldrig skulle
få veta annars.

ÖHLINS
Var: Upplands Väsby, Jönköping,
Karlstad och 53 andra länder
Startår: 1976.
Verksamhet: Utveckling och produktion av
fjädringskomponenter och stötdämpare, där
97 procent av tillverkningen går på export.
Servicetekniker som hjälper stallteamen vid
tävlingar i Motor GP.
Antal anställda: 350 personer,
varav 240 i Väsby.
Omsättning: Runt 100 mn euro årligen.

SÄKERHETSARBETET
PÅ ÖHLINS
För åtta år sedan installerades Zu Casa,
ett webbaserat system för systematisk
utrymning och brandskyddskontroll. Service
genomförs regelbundet på brandsläckare
och rökluckor, och anställda skickas med
jämna mellanrum på utbildning i säkerhetsarbete. Och systemen fungerar. Våren 2018
gick brandlarmet efter överhettning i en
elmotor, men brandkår och polis var snabbt
på plats.
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MODERNT EFFEKTIVT OCH LÄTTANVÄNT
Zu Casa - Systematisk brandskyddskontroll via webb och mobil.

Zu Casa är vårt uppskattade verktyg för
Systematisk Utrymning & Brandskyddskontroll.
Verktyget är helt webb-baserat och innehåller
smarta funktioner som underlättar arbetet för
dig som är brandskyddsansvarig.

Kontakta oss så berättar vi mer!

www.utvagen.se

