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”Brand är den
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Bengt Wallin, Väderstad-Verken i Mjölby
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LEDARE

UTVÄGEN EXPANDERAR

Utvägen förstärker i hela Sverige

Utbildning
i kristider

Ny säljare i Sydost
Utvägen Sydost har anställt Thomas Kjellström som ny säljare. Thomas har ett 20-årigt
förﬂutet i hotell- och restaurangbranschen, senast från Hotell Borgholm.
– Det ska bli både roligt och spännande att
prova något nytt, säger Thomas.
Thomas är 41 år, uppvuxen i Stockholm,
men sedan några år bosatt på Öland. Fritidsintressena är golf, segling och goda middagar
med tillhörande drycker.

F

inanskrisens efterverkningar i form av
åtstramning i företag
och organisationer är
ett vanligt samtalsämne oss företagare emellan.
När det blir sämre tider och
tid över är det bästa receptet
att satsa på utbildning. Vi på
Utvägen kan erbjuda utbildning i områden som verkligen
gör nytta. Vi har ett brett program av utbildningar i brandoch utrymningssäkerhet som
kommer företaget till godo i
form av trygghet och personalens säkerhet om olyckan skulle vara framme.
Ring något av våra lokalkontor runt om i landet eller beställ vår utbildningsfolder så
kan du själv se vårt breda utbud av utbildningar som vi erbjuder.
Utvägen har under hösten
ytterligare förnyat sig när det
gäller utbud av tjänster inom
brand- och utrymningssäkerhet. Vi satsar nu ännu mer på
tillgänglighetsanpassning och
krisberedskap.
Ta chansen och hör er för om
vad vi kan göra för ert företag
när det gäller dessa områden.
Utvägen är unikt på marknaden när det gäller bredd och
kompetens. Vi vill kalla oss för
en komplett leverantör av
brand- och utrymningstjänster.
Detta nummer av Utvägenytt visar på en rad olika exempel där vi gjort nytta för företags säkerhetsarbete runt
om i Sverige.
Du får ﬂera tips på hur du
ska förbättra brandskyddsarbetet i ditt företag, eller hemma.
Läs också om hur den nya
myndigheten för krisberedskap, MSB, kommer att fungera och agera, och hur det kan
komma att påverka ditt arbete. Se sid 7.
Med det vill jag önska dig en
god jul och ett gott nytt år!
Per Öster, VD Utvägen.
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”Nu är det
läge att satsa
på utbildning”
PER ÖSTER, VD UTVÄGEN

Jönköping utökar styrkan
Kenneth Sahlin förstärker Utvägen Jönköping
från januari 2009. Per Nordh, som arbetat ensam där, sökte en ny medarbetare med mycket
erfarenhet och ﬁck napp. Kenneth Sahlin är 61
år har fru, två barn och tre barnbarn och 30 års
säljerfarenhet från graﬁska industrin. Efter en
provdag med Per på jobbet kände Kenneth att
det var helt rätt.
– Jag tycker det ska bli jätteroligt att arbeta
med Utvägens koncept och inte bara säljuppgifter, utan utbildning och praktiska bitar också, säger Kenneth. Fritidsintressena är vandringar i Österrike och pyssla om vårat torp
samt prova god mat o dryck.
Erfaren ung konsult till HK
Utvägens huvudkontor i Uppsala har anställt
Daniel Edwartz, 33 år som konsult. Daniel har
en gedigen erfarenhet, trots sin låga ålder. Han
är utbildad brandingenjör, har arbetat som
brandman i Lysekil, på ett oljerafﬁnaderi, i Helsingborgs brandförsvar och senast tre år på
Räddningsverket.
– Det ska bli spännande att byta inriktning
något, säger Daniel. Jag är ju bekant med området och känner att jag kommer att göra nytta. Utvägens breda utbud gör att det blir en
stor variation i arbetet, vilket är bra.
Daniel bor i Uppsala och ägnar sig bland annat åt dykning på fritiden.
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UTRYMNING I SUNDSVALL

BILDER: THERESE NY

Utrymningsledare vid återsamlingsplatsen.

Utrymning av galleria
Norrvidden är fastighetsägare till köpcentrumet
Galleria In i Sundsvall. I höstas fick Mats Wikström,
konsult och projektledare på Utvägen Norr uppdraget
att projektleda, planera, genomföra och utvärdera en
utrymningsövning för gallerian.
Syftet var att testa hur de enskilda verksamheternas utrymningsorganisationer fungerar samt utvärdera besökarnas och personalens agerande
under utrymningen. Man var
också intresserad av att få
veta hur byggnadens brandskyddstekniska installationer
fungerade.
Det gällde brandlarm, utrymningslarm, talat meddelande, brandlarmsknapp, larmets hörbarhet, test av
sektionerande branddörrar,
ventilation, tillgänglighet till
befintliga utrymningsvägar,
vägledande markering, dörrlås etc.
MÅLET MED ÖVNINGEN

– Vi satte upp en målsättning
att alla verksamheter skulle
hinna utrymmas innan kritiska
förhållanden uppstår, berättar
Mats Wikström. För att uppfylla denna målsättning bör
samtliga verksamheter ha väl
förankrade rutiner och en väl-

fungerande utrymningsorganisation.
Man skapade en fingerad
orsak till brandlarmet genom
att en kabelbrand uppstått i en
el-central på 3:e planet i ett av
husen.
Utvägens och Norrviddens
representanter agerade observatörer och förde protokoll
under utrymningsövningen.
Observatörernas huvudsakliga uppgift var att inifrån byggnaden samt utomhus på återsamlingsplatsen notera hur
personal och besökare agerar
under själva utrymningen och
notera ev. brister.
En enkät (”vad tyckte du?”)
fick fyllas i av samtliga deltagare i övningen där man även
ﬁck möjlighet att ge synpunkter på övningen. Utvägen sammanställde insamlade protokoll och enkäter och presenterade sedan resultatet.
Dagen före utrymningsövningen höll Utvägen en brandskyddsutbildning för personal

från samtliga butiksverksamheter i gallerian. Man gick igenom både teoretiska och praktiska delar i brandskyddet.

Personalen ﬁck utrymma gallerian
kl 8 på morgonen.

KABELBRAND

via en larmtablå och vidtog
därefter åtgärder för att släcka
branden men lyckades inte.
Väktaren aktiverade därför
brandlarmet på andra nivån
för att larma samtliga i byggnaden om att en brand uppstått och att samtliga lokaler
skulle utrymmas.
När butikspersonal och besökare blev uppmärksammade på detta påbörjades en utrymning av lokalerna omedelbart. Kort därefter aktiverades
även brandlarmet i intilliggande byggnader med samma direktiv om att en utrymning av
lokalerna skulle ske. Butikspersonal och väktare hjälptes
åt med att få besökarna att utrymma ur lokalerna.
Genomförandet av övningen ﬁck godkänt med tanke på
att detta var den första utrymningsövningen sedan alla
verksamheter tagit del av den
senaste dokumentationen och
att så många butiksverksamheter var involverade i övningen.

Utrymningsövningen startade
kl. 08.12 en dag i september
med att det automatiska
brandlarmet på första nivån
aktiverades via en rökdetektor
i ett av husen. Vaktpersonal
undersökte orsaken till larmet

Kontakta Utvägen för
mer information
Mats Wikström
070-633 71 67
infonorr@utvagen.se

UTBILDNING

Personalen fick bland annat
lära sig vilka hjälpmedel som
finns tillgängliga samt hur
dessa skall hanteras före, under och efter en händelse.
Norrviddens eget systematiska brandskyddsarbete presenterades också med bland
annat vad som ska gälla vid
brandtillbud och utrymning.
En checklista över de funktioner i brandskyddet som butikerna själva ansvarar för togs
även upp under utbildningen.
Varje representant från butikerna och restaurangerna ﬁck
ansvara själva för att förankra
utbildningsinnehållet till sin
egen personal tillsammans
med egna rutiner och instruktioner innan utrymningsövningen.
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BRANDSÄKRING AV MASKINTILLVERKNING

Brand är den absolut stö

Vädersta-Verken omsätter närmare 2 miljarder kronor per år

På Väderstad-Verken är säkerhetstänkandet högt. Utvägen Östergötland har
hjälpt till med uppmärkning av utrymningsvägar, utrymningsplaner och
genomfört grundutbildning. Nu ska utrymningsledare utbildas och det
systematiska brandskyddsarbetet komma på plats.
Bengt Wallin är Shared Services Manager, vilket på svenska
innebär att han har hand om
stödverksamheter inom Väderstad-Verken som inte är direkt kopplade till produktionen.
Bland annat innebär det att
han har ansvaret för företagets fastigheter och därigenom även över brandskyddet
på företaget. Bengt började i
juni 2008 och är därmed hyfsat ny på Väderstad-Verken.
Dessförinnan arbetade han
som IT-chef Sverige på Flextronics.
– Paradoxalt nog är min
största utmaning som brandskyddsansvarig att vi har varit
väldigt förskonade från olyckor överlag här på VäderstadVerken, inleder Bengt Wallin
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med att säga. Mig veterligen
har vi inte haft några stora
bränder, och vi har heller inte
haft några andra allvarligare
olyckor tack och lov. Men det
gör också att det kan vara
svårt att ta det förebyggande
arbetet på allvar. Eftersom
olyckor inte händer hos oss.
Det drabbar andra. Om man
ska spetsa till det lite, säger
Bengt.
RISKBEDÖMNING

För två år sedan gjorde Utvägen en riskbedömning över
Väderstad-Verken verksamhet
och kunde konstatera att
brand var den absolut största
faran för företagets anställda.
Det var också det området
man hade sämst kontroll.
Självklart fanns brandlarm

och brandsläckare men det
saknades rutiner för hur man
skulle bete sig i händelse av
just brand.
SNABB EXPANSION

dokumentation osv. så det
stämmer med vår verklighet
och kommer därefter att fortsätta utbilda personalen. Till
att börja med ska vi specialutbilda ett antal så kallade ut-

Detta hänger ihop med den
expansionsfas som man befunnit sig i sedan början på
90-talet, där både personalantal och lokaler vuxit väldigt
mycket, just brandskyddsrutinerna har helt enkelt inte
hängt med i utvecklingen Utvägens första åtgärd blev då
att ta fram en brandskyddshandbok, sätta upp skyltar för
att markera utrymningsvägar
samt börja utbilda personalen.
– Vi uppdaterar nu allt material, kartor över utrymningsvägar, skyltar, markeringar,

Bengt Wallin är Shared Service
Manager på Väderstad-Verken.

UTVÄGEN ÖSTERGÖRLAND

örsta faran
VÄDERSTADVERKEN
– FÖRETAGSFAKTA
Väderstad-Verken tillverkar jordbruksmaskiner för jordbearbetning och
sådd. All tillverkning sker i fabriken i
Väderstad utanför Mjölby som idag har
720 anställda. Runtom i världen har
man dessutom 12 dotterbolag som står
för service, support och försäljning.
Företaget största marknad är Ryssland, följt av Sverige/Norden och England. Väderstad-Verken grundades
1962 av bonden Rune Stark som tröttnade på att hans sladdar, med slitbanor av trä ideligen slets ut. Han bestämde sig för att göra en som skulle
hålla längre i metall och på den vägen
är det. Från att ha suttit själv och svetsat i ladugården har man idag fabrikslokaler på ca 35 000 kvadratmeter och
omsätter närmare 2 miljarder SEK.
Rune själv gick bort för två månader
sedan, men företaget drivs sedan
många år vidare av hans fyra barn.
Vid blästringen föreligger viss brandfara, annars är versamheten inte särskilt brandfarlig.
rymningsledare. Vi har även
identiﬁerat våra särskilt utsatta områden, fortsätter Bengt.
– Överlag har vi inte en
brandfarlig verksamhet men i
lackeringsavdelningen hanterar vi lösningsmedel och här
finns också blästern där det
kan uppstå brand i det blästerstoft som blir kvar efter det
våra produkter gått igenom
maskinen. Där måste vi vara

extra uppmärksamma. Det är
våra enskilt mest brandfarliga
områden.
ETT LÄRORIKT MISSTAG

Ett oskyldigt men tydligt exempel på att en del arbete
återstår att göra på området
ﬁck man vid en incident för ett
par veckor sedan berättar
Bengt. Det var när en elektriker skulle koppla bort en nöd-

Proﬁlen

Thomas Johansson
Utvägen Östergötland
”Alla kunder är unika!”
Namn: Thomas Johansson
Född: 1965
Bor: Åtvidaberg
Yrke: Ansvarig Utvägen Östergötland
Familj: Sambo, tre barn, 1 hund, 2 katter
Fritid: Hem, familj, motor
– På de fem år jag arbetat för Utvägen har mycket förändrats, säger Thomas Johansson. Numera
är de mjuka arbetsuppgifterna
övervägande, som systematiskt
brandskyddsarbete, utbildning
och konsultation jämfört med ti-

belysning ovanför en utrymningsdörr, utan att först ha
stängt av brandlarmet. Som
då utlöstes. Alla kom visserligen ut men på ett ganska oorganiserat vis, vilket visar på
hur viktigt det är att aktivt jobba med information och utbildning.
– Det är här som Utvägen
kommer in i bilden som vår expertkompetens på området,

digare då den övervägande delen
mest handlade om uppskyltning.
Tillgänglighetsanpassning är
också något som kommit starkt
under senare tid.
På Utvägen Östergötland arbetar Thomas, hans sambo Åsa
Mohlin och Göran Gäreskog på
heltid. Utbildare och applicerare
tar man in vid behov.
– Att knyta till sig kunder handlar nästan uteslutande om uppsökande verksamhet, berättar
Thomas. Många kundbesök och
presentationer är det som genererar affärer.
– Det är inte ovanligt att ett
jobb börjar med en liten detalj
och sedan växer uppgiften, säger
Thomas. Alla kunder är unika och
det är det som är tjusningen med
det här jobbet. Det ﬁnns alltid en

säger Bengt. Nu ska vi uppdatera allt material och fortsätta
jobba med våra åtgärdslistor
och vår personal. Totalt sett
kan jag väl säga att allt fungerar hyfsat bra idag, men som
den lilla incidenten med nöddörren visade så kan vi bli
ännu bättre. Det är just det
som Utvägen ska hjälpa oss
med, avslutar Bengt och måste rusa till nästa möte.

utmaning att hjälpa kunderna
med deras specifika problem.
Samarbetet blir tätt, ofta upplevs
man som en del i företaget.
Kunderna ﬁnns runt om i hela
Östergötland, stora som små och
i alla branscher; industri, offentlig
förvaltning och kontor: Väderstad Verken (se artikel här intill),
Akademiska Hus, Kungsleden,
Cloetta, STO Scandinavia, Motala
Verkstad, SMHI med ﬂera. Många
trogna kunder är resultatet av
långvariga samarbeten.
– Det är roligt att arbeta i ett
företag som Utvägen, säger Thomas. Det händer mycket, verksamheten utvecklas hela tiden.
Nya produkter och tjänster tillkommer, vi förnyar oss konstant
på Utvägen och det är bra, avslutar Thomas Johansson.
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TIPSET

Tipset

Billiga livförsäkringar till jul
DETTA BÖR DU ALLTID HA HEMMA
Om olyckan skulle vara framme och det börjar brinna hemma så kommer du att bli oerhört tacksam om du har tänkt
på att införskaffa några enkla
produkter som kan rädda liv.
Köp en brandﬁlt
Filten är
genom sin
enkla hantering det
idealiska
släckredskapet
för mindre
bränder,
exempelvis vid brand i kläder
eller brand i samband med
matlagning.
Hos ditt försäkringsbolag,
eller brandskyddsföretag kan
du köpa en brandskyddsﬁlt
för ett par hundralappar,

LANTMÄNNEN UNIBAKE

Anders Larsson, brandskyddsansvarig Lantmännen Unibake:

”Utvägen utbildade
personalen mitt i natten”
Lantmännen Unibake i Örebro är en av Europas
största specialbrödsbagerier. Man producerar
korv- och hamburgerbröd, bland annat varumärket
Korvbrödsbagarn. Man arbetar i 4-skift, dygnet
runt, sex dagar i veckan. Stora heta bakugnar i
kombination med torrt mjöl utgör en stor brandrisk, men hos Lantmännen Unibake har man gjort
en ordentlig genomlysning av säkerhetsarbetet.

KORVBRÖDSBAGARN
• Tillverkar 2 miljoner korv- och
hamburgerbröd varje dygn
• Använder 54 ton mjöl varje dygn
• 275 anställda, hälften kvinnor,
hälften män

Köp en stege
Komplettera
brandskyddet med en
brandstege
för att
förenkla
utrymningen om det börjar
brinna. Brandstegen kastas ut
från insidan vid utrymning.
Stegen behöver inte gå ända
ner i marken. Tack vare dess
konstruktion kan den inte
trassla ihop sig, utan hänger
rakt och är direkt klar för
användning.
Köp en släckare
Den nya miljöbrandsläckaren
innehåller vatten
med tillsats av ett
speciellt vätmedel
som inte innebär
någon miljöbelastning och som inte
är skadligt för
människor och djur. Trots
detta har Miljösläckaren
väsentligt högre släckeffekt
än konventionella vattensläckare och innehåller inga
skadliga ﬂuortensider.
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Hos Korvbrödsbagarn arbetar 275 personer och på fabriken går man i fyrskift.
Utvägen har utbildat samtlig personal dygnet runt.
Anders Larsson är brandskyddsansvarig på Lantmännen Unibake:
– Vi har faktiskt inte haft en
riktig brand här i fabriken, vad
jag vet, säger han. Men om det
skulle hända är riskerna stora
för produktionsbortfall och
omfattande problem.
Fabriken är indelad i brandceller med automatiska brandsäkra dörrar och separata utr y m n i n g s v ä ga r. S l ä c k u trust-ning ﬁnns överallt och all
personal är brandskyddsutbildad.
– Vi har alltid haft ett högt
säkerhetstänkande inom företaget, säger Anders Larsson.
Men för ett par år sedan satte
vi igång en ordentlig genomlysning av alla säkerhetsbitar
och där har Utvägen varit en
viktig samarbetspartner.
Utvägen Örebro har hjälpt
till både i kontorslokalerna och
på fabriken med ﬂera olika delar. Framför allt uppmärkning,

systematiskt brandskyddsarbete och utbildning.
Förutom brandskyddsutbildningen håller företaget nu
på att utse utrymningsledare
som Utvägen senare ska utbilda.
– Vi har tidigare haft olika
system för att hålla reda på
var folk beﬁnner sig i lokalerna,
bland annat magnettavlor,
men det har inte varit optimalt,
berättar Anders Larsson. Problemet är att folk måste förﬂytta sig för att hämta material eller leverera produkter.
Systemet med utrymningsledare och en del andra åtgärder kommer att förbättra säkerheten betydligt, räknar
man med.
Även det system atiska
brandskyddsarbetet blir en
viktig beståndsdel i säkerhetstänkandet på Lantmännen
Unibake. Med en så stor arbetsplats med så många anställda krävs att det ﬁnns vat-

tentäta system för att man ska
skapa en trygg arbetsplats.
– Vi har samarbetet med
Utvägen länge och det har
fungerat utmärkt, säger Anders Larsson. Framför allt
uppskattar jag deras ﬂexibilitet och anpassningsförmåga.
Eftersom vi kör 4-skift har det
varit nödvändigt att en del av
utbildningarna har kunnat genomföras på natten eller på
helgerna, men det har inte varit några problem för Utvägen
att ordna.

DETTA HAR UTVÄGEN
GJORT HOS LANTMÄNNEN UNIBAKE
• Nulägesanalys
• Uppmärkning och kontroll
• Systematiskt brandskyddsarbete
• Grundutbildning
Kontakta Utvägen för
mer information
Christer Wilke
019-10 87 60
orebro@utvagen.se

TÄVLING

VI FRÅGAR EXPERTEN

FEM FRÅGOR TILL HELENA LINDBERG, MSB:

Helena Lindberg, ordförande i MSB-kommittén:

”Samordningen i nya MSB
kommer att förenkla”
Den sista december går Räddningsverket, Krisberdskapsmyndigheten och Styrelsen för
psykologiskt försvar i graven.
En ny myndighet bildas.
Den nya myndigheten kommer att heta Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap,
MSB. Det engelska namnet är
Swedish Civil Contingencies
Agency.
Den första fasen av arbetet
för att bygga den nya myndigheten är nu avslutad. Det ﬁnns
en organisationsstruktur, presenterad för medarbetarna
den 19 juni 2008. Verksamheten kraftsamlas i Stockholm,
Karlstad, Revinge och på
Sandö, samt i begränsad omfattning i Kristinehamn. Från
nio verksamhetsorter med
1 100 anställda till fyra med
700 – 800 anställda.
1. Vad är anledningen till att
den nya myndigheten MSB
bildas?
Bakgrunden till att reger-

ingen har beslutat detta är de
brister i krisberedskapen som
konstaterades efter tsunamikatastrofen 2004.
2. Vad är den nya myndighetens uppgifter?
MSB är en sammanhållen
mångfacetterad myndighet
med ansvar för allt från vardagsolyckor till katastrofhantering och krisberedskap.
MSB ska värna befolkningens liv och hälsa, samhällets
funktionalitet samt förmågan
att upprätthålla grundläggande värden som demokrati,
rättssäkerhet samt mänskliga
fri- och rättigheter.
MSB ska leda och driva det
gemensamma arbetet för ett
stärkt samhällskydd och en
god beredskap där alla tar ansvar.
3. Hur kommer ni att vara
organiserade?
Det blir den första myndigheten i Sverige som är direkt
styrd av målområden. Myndigheten organiseras efter

Nya skyltar för utrymning av handikappade
Från och med 1 oktober 2008 gäller nya regler om skyltar och
signaler (AFS 2008:13). Från Utvägen kan du nu beställa de nya
skyltarna som visar vägen för handikappade.

dingenjörer, sotare, med ﬂera.
4. På vilket sätt kommer det
att märkas när det gäller
brandsäkerhet i företag och
organisationer?
En av de viktigaste sakerna i
den nya myndigheten är att få
till en samordning med alla
möjliga aktörer, inte minst på
den privata och offentliga sidan, för att åstadkomma en
sammahållen myndighet.

Helena Lindberg, ordförande i MSBkommittén.
dessa områden i fyra sakavdelningar; förebyggande, förberedande, hanterande och
utvärderande samt en femte
avdelning som levererar stödverksamhet till de fyra andra.
MSB Sandö och MSB Revinge,
det vill säga skolanläggningarna kommer att finnas kvar i
den avdelning som sysslar
med förberedande verksamhet. Här kommer man fortsättningvis att utbilda bran-

5 . H u r ko m m e r b r a n d skyddstillsynen att skötas i
framtiden?
Det är inte helt klart, men
arbetshypotesen är att tillsynen läggs i en enhet i den utvärderande avdelningen, och
att tillsynschefen rapporterar
direkt till myndighetsledningen på motsvarande sätt som
chefjuristen ska göra. En särskild enhet under risk och säkerhet kommer att utveckla
den verksamheten. Men det
utreds vidare och är inte helt
klart än. Det är dock klart att
”ansvarsprincipen” kommer
att leva kvar och bli tydligare.

Tomteklättring
Snart är det jul och därför ger vi er
en tankenöt om en tomte.
Maila ditt svar senast den 31 dec
2008 till info@utvagen.se.
Glöm inte att skriva
namn, företag
och telefonnummer i mailet.
Vi lottar ut
fem hushållsbrandvarnare
bland de rätta
svaren. Vinnarna
meddelas personligen.

En tomte faller ner i en skorsten som är 18 meter djup. På
en timme klättrar han 6 meter
uppåt. Men eftersom skorstenens väggar är fuktiga
och hala, glider han tillbaka 2 meter. Hur många
timmar kommer det att ta
för tomten att klättra upp
till skorstenens kant om
han håller jämn takt?

Rätt svar på förra
numrets gåra:
Fråga den ena pojken
vilken väg den andre
skulle peka ut som rätt väg
till Ica och ta sedan den andra vägen.
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Returadress:
Utvägen
Box 64, 751 03 Uppsala

Porto Betalt

Vi hjälper dig med brand- och utrymningssäkerhet
Luleå, Umeå, Sundsvall

Sandviken

Uppsala, Västerås,
Stockholm

Karlstad

Södermanland

Harry Gamnes
Tel 0923-756 73
infonorr@utvagen.se
070-326 10 01

Anders Löthman
Tel 026-24 82 70
sandviken@utvagen.se
070-333 39 66

Anders Uhlander
Tel 018-56 80 50
malardalen@utvagen.se
070-547 91 95

Kent Fernlund
Tel 054 - 56 72 45
karlstad@utvagen.se
070-285 69 30

Per Norén
Tel 0159-123 42
sormland@utvagen.se
070-552 34 79

Fyrbodal

Örebro

Linköping

Västergötland

Jönköping

Lars Malmqvist
Tel 0520-488 544
fyrbodal@utvagen.se
070-550 71 17

Christer Wilke
Tel 019-10 87 60
orebro@utvagen.se
070-519 49 47

Thomas Johansson
Tel 0120-146 21
linkoping@utvagen.se
0702-811 669

Arne Hedström
Tel 0511-516 54
vastergotland@utvagen.se
070-761 68 04

Per Nordh
Tel 036-14 85 94
jonkoping@utvagen.se
0706-88 38 55

Sydost

Göteborg

Varberg

Malmö Norr

Malmö Syd

Mikael Leijon
Tel 0480-40 37 90
kalmar@utvagen.se
070-524 86 84

Robert Åkerberg
Tel 031-44 44 48
gbg@utvagen.se
070-604 48 48

Tore Pettersson
Tel 0340-835 40
varberg@utvagen.se
070-532 12 34

Per Sjöblom
Tel 046-77 60 20
malmoenorr@utvagen.se
070-583 22 55

Magnus Berggren
Tel 040-45 77 25
malmosyd@utvagen.se
070-565 77 25

Utvägen har arbetat med rådgivning om
brandsäkerhet och utrymning i mer än 25 år
Vi ﬁnns på ett 20-tal platser i Svergie och vårt huvudkontor ligger i Uppsala.
Besök gärna vår hemsida www.utvagen.se – för mer information och ﬂer referenser.

Huvudkontor
Utvägen AB Box 64, Sågargatan 10, 751 03 Uppsala
Tel: 018-56 80 80 Fax: 018-56 80 90
E-post: info@utvagen.se www.utvagen.se
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