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Gästerna största risken

Trygghet till
rimlig kostnad

På Frälsningsarméns stödboende Lilla Bommen i
Göteborg finns rum för 64 missbrukare. Gästerna
är i sig den största riskfaktorn för brand. En
oberäknelig faktor som gör säkerhetsarbetet
speciellt.

V

i lever i ett allt mer
sårbart samhälle.
Särskilt när det gäller datorer och annan elektronisk utrustning. De
ﬂesta företag skyddar sig mot
strömavbrott, inbrott och dataintrång på olika sätt. För de
ﬂesta är det en självklarhet att
ha back-upsystem, larmsystem, databrandväggar etc.
Om personalen blir sjuk, ser
vi till att ta in vikarier eller
annan inhyrd personal. Om
kopiatorn eller skrivaren går
sönder ringer vi efter service
för att snabbt få hjälp. När något går sönder eller står still
har vi sett till att skydda oss,
med så lite inverkan på den
dagliga verksamheten som
möjligt. Ändå vet vi att en trasig kopiator eller att datasystemet går ner en timme kan
vara väldigt störande på verksamheten.
Men vad händer om en
brand uppstår på natten i kontoret, på fabriken eller i lagret?
På en mycket kort tid kan allt
raderas ut som tagit lång tid
att bygga upp. Och det tar
många dagar, veckor eller månader att återställa det igen.
Ta ett exempel från ditt dagliga liv: du ska gå och handla i
din ICA-butik, men upptäcker
att den har utsatts för en
brand under natten. Självklart
väljer du en annan affär och
går dit istället under den tid
det tar innan ICA-butiken öppnar igen. Så gör många andra
med dig, men hur många är lojala mot ICA-butiken och återvänder dit? Hur många kunder
förlorar ICA under stängningsperioden? Vad kostar det butiken?
Vi på Utvägen arbetar hårt
med att öka riskmedvetandet
ute hos företagen. Den bästa
och billigaste vägen är att börja med att utbilda personalen.
En rimligt kostnad för att skapa trygghet på arbetsplatsen.
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”Den bästa
och billigaste
vägen är att
utbilda personalen”
PER ÖSTER, VD UTVÄGEN

Lennart Rosell, verksamhetschef på stödboendet, förklarar
att gästerna är alkoholiserade
och missbrukande män som
är så pass nedgångna att de
saknar ambition att nyktra till.
På Lilla Bommen är dörrarna
öppna även om gästerna är
påverkade. En behjärtansvärd
verksamhet som medför särskilda krav på säkerheten.
– Killarna lever i sin egen
värld och agerar inte som vi
andra i nödsituationer. Dessutom ökar risken att olyckan
inträffar.
För att snabbt upptäcka
bränder ﬁnns larm i varje rum,
i korridorer och i allmänna utrymmen. Larmen är kopplade
till ett system som talar om exakt var det brinner, för att
snabbt kunna släcka eller utrymma. Räddningstjänsten
larmas med sju minuters fördröjning för att undvika utryckning på falsklarm.
Falsklarmen är många på
grund av att larmen reagerar
på haschrök, som förekommer trots förbud och sträng
kontroll. De många falsklarmen medför larmtrötthet hos
personalen. Vid en oförberedd
utrymningsövning nyligen tog
alla larmet med lugn istället
för att utrymma enligt plan.
Lennart Rosell menar att larmen är en akilleshäll för dem.
– Var och en måste

bestämma sig för
att ta varje
larm på
allvar.
Visst följer
vi upp
dem, men
det måste
Lennart Rosell,
ske mer
verksamhetschef
alert.
Som ytterligare ett steg mot
ökad säkerhet inför Lilla Bommen nu systematiskt brandskydd i samarbete med Utvägen. Tidigare fanns ingen
organiserad beredskap.
– Då gjorde alla i personalen
så gott de kunde vid tillbud. Nu
finns utrymningsplaner samt
klara och tydliga återsamlingsplatser. Tydligheten är extra
betydelsefull som hjälp för de i
personalen som går på rullande schema och berörs av olika
utrymningsförutsättningar.

FAKTA FRÄLSNINGSARMÉN
• Frälsningsarméns stödboende Lilla
Bommen har funnits i området sedan 1902.
• Stödboende skiljer sig från natthärbärge genom att gästerna får bo där
även på dagtid. Vissa stannar för en
natt andra bor där i ﬂera år.
• På Lilla Bommen arbetar 19 personer, vissa tider ﬁnns bara två från
personalen på plats.
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Proﬁlen

Per Norén
Utvägen Södermanland

”Mitt arbete är
en mission”

Hus i trä och inga
räta vinklar
18 hus långt ute på landet. Alla byggda i trä. Inga
raka korridorer. Inga rätvinklade rum. Det blev en
spännande utmaning för Utvägen att genomföra
ett systematiskt brandskyddsarbete.
Många har hört talas om det
som i dagligt tal kallas Antroposoferna i Järna. Deras
verksamhet består av olika
verksamheter kring den antroposoﬁska ﬁlosoﬁn. Rudolf Steiner seminariet bedriver kurser
och utbildning, Vidarkliniken är
ett sjukhus för somatisk specialistvård och rehabilitering, det
finns ett stort kulturhus med
plats för 500 personer där företag och organisationer bokar
in sig för konferenser, samt
waldorfskola, caféer, restauranger och butiker.
Utvägen i Södermanland har
under Per Noréns ledning gjort
ett antal projekt där under det
senaste året.
Gunnar Lindh är ansvarig för
underhåll och drift av 18 st
fastigheter på området och är
Utvägens kontaktperson. Han
berättar:
– Sedan några år tillbaka är
det vi som fastighetsägare som
är ansvariga för att ett systematiskt brandskyddsarbete
sker kontinuerligt. Vi satte

igång den processen för ett par
år sedan med att låta en brandskyddskonsult se över vårt
brandskydd. Genom honom
kom vi i kontakt med Utvägen,
som vi samarbetat med i en
rad olika uppdrag.
Utvägen har gjort uppmärkning i ﬂera av husen hos Antroposoferna. Ett arbete med speciella omständigheter. De ﬂesta
husen är helt byggda i trä, med
säregen arkitektur ritad av
den danska arkitekten Erik
Asmundsen. Även om verksamheten inte är brandfarlig så
är materialet en fara i sig.
Det finns nästan inga raka
korridorer eller rätvinklade rum
i de nyare husen. När man
märker upp utrymningsvägar
måste man kunna se en utrymningsskylt var man än beﬁnner
sig, vilket ställde särskilda krav
i det här fallet.
– Våra hus ligger långt ute
på landet, därför skulle en
brand kunna förstöra mycket
material innan brandkåren hinner fram, säger Gunnar Lindh.

Därför ﬁnns särskilda lösningar, till exempel ett sprinklersystem inbyggt i det stora kulturhuset, som hämtar sitt vatten
ur en stor bassäng, som ﬁnns
under huset. Vattnet pumpas
upp med hjälp av ett dieselaggregat.
Utvägen har också utbildat
en stor del av personalen, närmare 40 personer i brand- och
utrymningssäkerhet, både teoretiskt och praktiskt.
– Vi är mycket nöjda med
det arbete som Utvägen utfört
åt oss, summerar Gunnar
Lindh. Allt har fungerat smidigt
och bra. Det har särskilt känts
bra med en leverantör som förstår sig på våra speciella förutsättningar och kan lösa dem på
ett snyggt sätt.

DETTA HAR UTVÄGEN GJORT HOS
ANTROPOSOFERNA
• Nulägesanalys
• Uppmärkning och kontroll
• Systematiskt brandskyddsarbete
• Grundutbildning
• Brandövning
Kontakta utvägen för
mer information
Per Norén
08-552 477 22
sormland@utvagen.se

Namn: Per Norén
Född: 1949
Bor: Nykvarn
Yrke: Ansvarig Utvägen
Södermanland
Familj: Fru och två vuxna barn
Fritid: Snickeri, cykling mm.
För tio år sedan började Per
Norén att arbeta för Utvägen. Det har skett en del
förändringar under den tiden.
– Men det har bara blivit
bättre, säger Per. Tidigare
var det mycket uppmärkning, nu är det mer av konsulttjänster och utbildning.
Per Norén är ansvarig för
Utvägens Södermanlandskontor, där han är den ende
anställde. Vid större jobb
och när behovet ﬁnns kallar
han in extrapersonal.
De ﬂesta kunder är stora
och återkommande. Landstingsfastigheter Sörmland
är nog den största över tiden. För dem har Utvägen
gjort många utrymningsplaner och uppskyltningar. För
HSB Sörmlandsbostäder
och Polismyndigheten i Södermanland har det i flera
orter bland annat blivit
SUBK, Utvägens modell för
Systematiskt Brandskyddsarbete. Vingåkers Factory
Outlet och Saltå Kvarn i Järna är trogna kunder. Utsikten Meetings, ett stort konferenshotell i Nynäshamn,
har fått leverans av utrymningsplaner i år.
– Att arbeta med brandoch utrymningssäkerhet är
en mission, säger Per. Det
är inte som att sälja lösgodis precis. Vad vi gör är viktiga saker för företagen och
dess personal. Jag tycker
det alltid är spännande, jag
gillar det här skarpt, avslutar Per.
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UTBILDNING

TEXT: EVA WASE BILDER: CARL JOHAN ERIKSON

Nytt brandskydd
Försäkringspremien sänktes dramatiskt

Familjeföretaget Sundström Safety tillverkar andningsskydd i olika former för olika situationer med export världen över.

Familjeföretaget Sundström Safety tillverkar
andningsskydd i olika former för export världen
över. Som specialister är de väl insatta i hur vi
människor påverkas av rök och gaser. Att hålla hög
intern brandsäkerhet är en självklar satsning.
Fördelarna är så många.

S

edan några år har fabriken i Lagan i Småland ett fullgott
brandskydd, men säkerhetstänkande är inte nytt
på företaget. Michael Sundström, delägare och platschef,
förklarar att säkerhet alltid
prioriterats, för medarbetarnas väl och för specialutrustningarnas skull.
– En brand som skulle orsaka ett längre driftstopp vore
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ödesdiger för oss. Vår utrustning är egenutvecklad och
specialbeställd. Att ersätta
den skulle vara både tidsödande och kostsamt.
Att hålla hög säkerhet menar han också är att föregå
med gott exempel i branschen.
Produkterna hör till säkerhetsområdet och för att skapa trovärdighet tar företaget ansvar
fullt ut.
Att föra säkerhetsarbetet

vidare och skaffa ett fullgott
brandskydd gjordes när ansvaret för säkerheten vid
brand lades över från myndigheterna till respektive företag.
Vid sidan av ökad säkerhet har
det gett ekonomiska fördelar.
– Vi har fått ner försäkringspremien så mycket att investeringen nästan betalat sig
självt. Förvånande kanske
men säkerheten blir så mycket
högre att försäkringsbolaget
känner sig tryggt. Det gläder
oss.
I linje med det systematiska
brandskyddet ser de sitt säkerhetsarbete som ständigt
pågående eftersom verksamheten lever.
– Nya medarbetare börjar
och ny utrustning tillkommer.
Därför har vi återkommande
utbildningar och utrymningsövningar med ett visst intervall

i samarbete med Utvägen.
Nyligen genomfördes en utrymningsövning med rökeffekter. Resultatet var bra med
ett par undantag. För att kunna härleda och korrigera saker
som inte är bra menar Michael
Sundström att övningar är viktigt.
– Poängen med att öva är
att var och en gör som de ska
enligt utrymningsplanen, som

FAKTA SUNDSTRÖM SAFETY
Företaget grundades 1926 av bergsingenjör Ivan Sundström, som såg behovet av skyddsmasker för att skydda
gruvarbetarnas ögon och lungor. Med
tiden har produkterna vidareutvecklats
för att passa ansiktets former och för
att effektivt skydda mot förorenad luft.
På fabriken i Lagan i Småland arbetar
55 personer. Huvudkontoret ligger på
Lidingö i Stockholm.

FAKTA SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE PÅ SUNDSTRÖM
SAFETY
Brandskyddsarbetet på Sundström Safety sker i regi av Utvägen. Arbetet
innefattar analys av nuvarande brandskydd, dokumentation, uppmärkning
av utrymningsvägar och regelbunden
revision. Samtliga i personalen genomgår vart tredje år en utbildning i riskmedvetenhet och utrymningssäkerhet
samt genomför praktiska övningar i att
släcka en brand. Vart annat år genomförs utrymningsövningar. Allting dokumenteras och justeras löpande.

Sundström Safety hsr stor kunskap om hur olika gifter påverkar oss människor.

om det vore skarpt läge. Att
göra något i praktiken registreras effektivare av hjärnan än
att bara lyssna till en instruktion. Skulle sedan en situation
inträffa i verkligheten gör vi
rätt utan att reflektera över
det.
Som specialister på andningsskydd har företaget stor
kunskap om hur olika gifter
påverkar oss människor. Vilka
ämnen som är farligast har Michael Sundström svårt att ta
ställning till.
– Det finns så många föroreningar ute i samhället som
är skadliga för oss. Rökgas är
ett exempel på gas som är väldigt skadlig för oss och som
påverkar oss snabbt. Efter
bara en kort stund tuppar vi
av. Eftersom bostäder och
kontor är fyllda av olika plaster
idag är rökgaser ett stort pro-

blem vid bränder.
Sundström Safety gör andningsskydd som passar för
olika tillfällen, främst finns
kunderna inom industri och
lantbruk men även privatper-

soner. 75 procent av verksamheten går på export till länder
inom Europa, Australien och
USA. Bland annat levererar de
så kallade ﬂykthuvor till myndigheterna i New York. Michael

Sundström Safety gör andningsskydd som passar för olika tillfällen.

Sundström gissar att huvorna
förmodligen ingår i en beredskap som följd av 11 september.
– Vi skänkte skyddsmasker
till uppröjningsarbetet som
ägde rum efter tragedin.
Att andningsmaskerna håller hög internationell kvalitet
är ett faktum. Michael Sundström förklarar att passform,
funktion och komfort är ledord
för dem. För att med god marginal bli CE-godkända låter de
alltid maskerna stå emot mer
än vad normerna kräver.
Tanken förs osökt till storstäder i Japan där människor
går med masker för ansiktet
för att skydda sig från avgaser.
Har kanske Sundström Safety
ett ﬁnger med i spelet där också? Inte alls, menar Michael
Sundström.
– Där handlar det om engångsmasker och näsdukar.
Våra produkter är på en helt
annan nivå.
Just flykthuvor har haft en
ökad efterfrågan på senare tid.
Orsaken till det tror Michael
Sundström är att människor
blivit mer medvetna om risker
vid kemikalieutsläpp. Främst
har efterfrågan inom industrier ökat, men även lastbilschaufförer som kör giftiga ämnen vill gärna ha en huva i
bilen.
Sundström Safety bedriver
själva ingen riskverksamhet i
egentlig mening. Men i deras
gaslaboratorium, där ﬁlter och
masker testas, ingår flykthuvan som säkerhetsutrustning.
– Skulle olyckan vara framme måste vi kunna skydda
våra medarbetare.

5

Möjlighetsanpassning!?

Julen – årets
brandfara
Levande ljus är trevligt och
mysigt. Men tänk över brandriskerna. Är det verkligen nödvändigt med mossa i ljusstakarna? Varför inte dekorera
med stenar eller glasbitar till
exempel. Det är inte mossan
som brinner, när stearinet rinner ner i mossan kan det däremot bli en farlig veke om man
glömmer släcka ljuset i tid.
Har du småbarn, kan de orsaka en ofrivillig brand. När vi
närmar oss jul kretsar mycket
kring stearinljus och det gör
det hela spännande för barnen. Låt dem tända ett ljus
men var med dem och berätta
att de får tända ljusen men
bara när du är i rummet.
Om du ska baka, kolla spisen extra ordentligt. Smör,
margarin eller andra fetter
som blir överhettade kan ge
en våldsam brand som inte får
släckas med vatten: lägg istället på ett lock så att branden
kvävs.
Tomtebloss kan verka ofarliga och gnistorna känns kanske inte så varma. Men gnistorna från tomtebloss är
varma nog att starta en brand,
så låt inte barn leka med dem
utan uppsikt.
Fyrverkerier är festligt men
innebär också risker. Fyrverkerier ska hanteras av vuxna,
över 18 år. Läs instruktionerna
noga och tänk på att alkohol
och hantering av fyrverkeripjäser kan vara en farlig kombination.
Vattna granen. En torr gran
är mycket lättantändlig och
kan börja brinna närmast explosionsartat.
Och sist, men inte minst:
kontrollera brandvarnaren.
Fungerar batterierna? Det
händer alltför ofta att det funnits en brandvarnare vid dödsbränder men att den saknat
batterier.

6

I slutet av oktober genomförde Utvägen i samarbete med
byggföretaget Oljibe ett seminarium om tillgänglighet.
Bland de inbjudna talarna
var Lars Brask, jurist från Boverket.
– Regeringen vill att det offentliga rummet ska bli tillgängligt för alla, oavsett om
man har syn- eller rörelsehinder, säger han. Det finns
många brister idag och det
kommer att ta tid att få igenom alla förändringar. Regeringens mål på att det ska vara
genomfört år 2010 kommer
inte att klaras, men fastighetsägarna får prioritera och
göra det viktigaste först.
Exempel på offentliga rum
är receptioner, bibliotek, teatrar, samlingslokaler, restauranger, stationer, terminaler,
affärslokaler, idrottsanläggningar och vissa skolor.
De vanligaste bristerna som
ska åtgärdas är nivåskillna-

Tillgänglighetsanpassning kan även göras snyggt, som denna rullstolsramp.
der, kontrastmarkeringar och
trappräcken. Det kan handla
om dörröppnare, ljusmiljö,
markbeläggning, skyltning,
med mera.
– Alla är berörda, säger
Lars Brask. Även äldre och
barnfamiljer. Ägarna av byggnaderna är ansvariga för att
åstadkomma förändringarna.
Boverket har gett ut en idébok som hjälp. Där betonas

vikten av att skapa medvetenhet, ge information och kunskap samt visa på de goda
exemplen.
Tillgänglighetsanpassning
är inte bara en pålaga, man
kan vända på det och se det
som en positiv möjlighet. Om
till exempel en affärslokal
görs mer tillgänglig, finns ju
stora möjligheter att få fler
kunder till affären.

400 personer utrymde
Rättscentrum i Luleå
Utvägen i Luleå har på uppdrag av Michael Öhgren,
Norrporten, förberett, genomfört och utvärderat
en stor utrymningsövning av Norrportens byggnad
(Rättscentrum) i Luleå. Projektledare var Mats
Wikström och Mia Englund.
Rättscentrum i Luleå är ett
stort hus där 400 personer arbetar. Polisen, åklagarmyndigheten, kronofogden, tings- och
hovrätt, samt en hel del andra
företag huserar där.
Först gjordes en analys av
de olika verksamheternas utrymningsberedskap. Många
verksamheter saknade klara
rutiner och instruktioner. Därefter upprättades gemensamma rutiner för utrymning för
samtliga verksamheter, myndigheter, besökare och entreprenörer som befinner sig i
fastigheten.
– Vissa har vi utbildat, andra
har valt att bara ta del av de

rutiner och instruktioner som
upprättats, så det var intressant att se hur den stora utrymningsövningen skulle bli,

berättar Mats Wikström.
Målet var att genomföra en
gemensam utrymningsövning
med alla verksamheter, myndigheter, besökare, entreprenörer som befann sig i byggnaden.
Övningen som genomfördes
den 11 oktober gick bra. Alla
var ute ur byggnaden och avprickade på sina återsamlingsplatser, räddningstjänsten
hade genomsökt de rökfyllda
trapphusen, ventilerat bort
brandrök och tagit ner två personer från taket med räddningstjänstens höjdfordon. På
40 minuter var det hela klart.
– Övningen var mycket realistisk, även om den var förberedd, säger Mats Wikström.
Två av tre trappuppgångar
rökfylldes, vilket gjorde att folk
snabbt ﬁck hitta en alternativ
utrymningsväg.
Nu återstår att utvärdera
vad som gick bra och vad som
behöver åtgärdas.

SEX FRÅGOR TILL

Tommy Ekstrand, brandchef i Uppsala:

”Medvetna medarbetare
minimerar bränder”
Vi ringde upp Tommy Ekstrand, brandchef i Uppsala,
för att få hans syn på hur företag kan bli bättre ur brandsäkerhetssynpunkt.
Vad är viktigast för företag
att tänka på i förebyggande
syfte gällande brandskydd?
Idag ska alla företag ha ett
fungerande brandskyddsarbete, vilket kan likställas med
ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Frågorna kring brandskydd måste in i rutinerna så
att de blir en naturlig del av
verksamheten. Det gäller att
skapa en medvetenhet hos
medarbetarna genom till exempel utbildning.
Vilket är det vanligaste problemet för er brandmän när
ni kommer till kontor eller fabriker som brinner?
Även om vi övar på ﬁngerade bränder så går det inte att
exakt återskapa en verklig situation. För oss är det viktigt
att så tidigt som möjligt få en
kontaktman från företaget vid
branden. En person som kan

berätta för oss vilken verksamhet som bedrivs var, hur
byggnaden ser ut invändigt
och vad som är viktigt att
skydda och rädda.
När brandlarmet går på företag, vad är viktigast att tänka
på?
Det är först och främst viktigt att veta om larmet är internt eller om det går vidare till
Räddningstjänsten. Är larmet
internt måste ju någon kontrollera och avgöra om brandkåren ska larmas och också
göra det. Ta larmet på allvar,
ofta gör man inte det, och utrym enligt plan.

Utvägen stärker Stockholm och Uppsala
Sedan i augusti arbetar Andreas Kalm för Utvägen
i Uppsala och Stockholm Syd.

Andreas Kalm

Andreas är 35 år och kommer närmast
från ett arbete som arbetsledare/montör
på en elﬁrma. Att ha eget kundansvar är
Andreas van vid och trivs med.
– Det ska bli kul att arbeta med utrymningssäkerhet på fältet, säger han.
Under de första månaderna har han
genomgått en internutbildning genom
Utvägen, som bland annat inneburit
kurser, säljbesök och annat.
– Stockholm Syd känns särskilt som
en spännande utmaning, säger Andreas.
Där ﬁnns mycket obruten mark att jobba
upp i det området.

Bra tips på hur företag kan
skydda sig mot att brand
uppstår?
Det ligger så mycket bra
i begreppet systematiskt
brandskyddsarbete. Viktigast
är att lägga ner mycket energi
på att öka medvetenheten hos
medarbetarna. Alla måste
vara medvetna om vad som
krävs för att undvika brand.
Alla ska ha ordning och reda
på sina grejer, allt ska stå på
sin plats, alla ska veta vilka
dörrar som ska vara stängda
och så vidare.
Blir antalet bränder färre
eller ﬂer? Varför?
Antalet bränder totalt är
ganska konstant utifrån statistik jag följer. Större bränder
med stora kostnader har däremot blivit vanligare. Vi bygger
stora komplex idag vilket ger
storbränder. Byggmaterialet
ser också annorlunda ut. Förr
var en träbit en träbit. Idag vet
vi inte alltid vad byggmaterialet är. En liten plastbrand kan
orsaka stora rökskador.

Märker ni på brandkåren om
det systematiska brandskyddsarbetet ökat ute på
företag?
J a , se d a n a n sva ret för
brandskyddet lades över på
byggnadens ägare i och med
den nya lagstiftningen, märker
vi skillnad. Medvetenheten,
kunskapen och viljan att bedriva bra och förebyggande
brandskyddsarbete har ökat.
Att bedriva systematiskt
brandskyddsarbete är ett bra
sätt att ta det ansvaret.

TOMMYS TIPS PÅ BRANDORSAKER
• I personalutrymmena är det ofta
elektriska apparater som orsakar
bränder.
• Mat på spisen, glömda ljus. Ingen tar
ansvar för att släcka.
• I allmänna byggnader som skolor är
anlagda bränder vanligt. Se till att
möjligheten inte ﬁnns att tända på.
• Vid ombyggnation kan containrar stå
intill husväggen. Tänder någon på
blir följderna förödande.

Knäck en tankenöt till jul!
Så här i juletid har vi plockat fram en tankenöt att
knäcka. Vi lottar ut fem hushålls-brandvarnare bland
de rätta svaren. Vinnarna meddelas personligen och i
nästa nummer av Utvägenytt.
Maila in det rätta svaret till: info@utvagen.se
Sista tävlingsdag är den 17 dec 2007. Glöm inte ange
namn, företag och telnummer i mailet.
CHOKLAD äter man kanske lite mer än vanligt till jul.
Om man köper en chokladkaka av ett visst märke för 10
kronor, så ﬁnner man att det ligger en liten kupong innanför omslagspappret.
Om man samlar på sig tio kuponger så kan man byta
dem mot en ny chokladkaka av samma märke, alldeles
gratis.
Om man nu köper sådana chokladkakor för 1000 kr, hur
många chokladkakor får man då?
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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 08-552 477 22
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 013-12 85 19
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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