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Årets Säker Butik
Svenljunga Såg- och Motortjänst AB
har utsetts till Årets Säker Butik 2016
med motivationen: Svenljunga Sågoch Motortjänst har i många år aktivt
arbetat för ökad kunskap och säkerhet
för sina kunder.
Butikens ägare Per-Anders Levin (t.h.
på bilden) fick ta emot diplom och
blommor från Säker Skog vid en ceremoni i slutet av maj.
Här gratuleras han av Stihls representant Richard Siwicki.
Foto: Per-Erik Svensson

Antalet Säkra Butiker
I dagsläget finns 206 säkra butiker i landet. Störst antal
finns i Västra Götalands län med 33 st. Näst flest Säkra
Butiker finns i Skåne, med 18 st. Därefter följer Jönköpings
län med 17 st.
Ännu finns dock ingen Säker Butik på Gotland och antalet
är fortfarande lågt i Västmanland (4), Uppsala län (4) och
Södermanland (1).

Detta är det tredje nyhetsbrevet som
går ut via mail och som vanlig post till
berörda parter, dvs:
• Alla Säkra Butiker i landet
• Alla Butiksombud
• Säker Butiks Distriktsansvariga
• Husqvarna och Jonsered
• Stihl
• Säker Skogs styrelse

Arbetsmiljöverkets test av ”billiga” motorsågar
De testade sågarna: Einhell GH-PC 1535, Biltema CS 162G, Cotech PN3800II, MeecTool 721-340, Plantiflex PF6200, Hurricane MS1235, Alpina A3700, McCulloch CS330. Lågprismodeller prioriterades i urvalet till testet eftersom Arbetsmiljöverket tidigare funnit fler brister där än i andra segment. Den dyraste
modellen kostade 1795 kr och den billigaste 834 kr.
– Testet visar att det fanns många brister, vanligast var brister i bruksanvisning och säkerhetsskydd. Variationerna i provningsresultat mellan exemplaren av samma modell var stor. Det är också värt att notera
att dyrare modeller generellt inte fått bättre testresultat än de billigare, säger Monica Torgrip, enhetschef på
Arbetsmiljöverket.
Samtliga åtta modeller hade brister i handskyddens mått eller hållfasthet samt bruksanvisning. Sex med
brister i märkning, fem i varningsinformation och två i kedjebromsens prestanda. För ett flertal testfall
blev en del, men inte alla motorsågar av samma modell underkända.
Se mer på Arbetsmiljöverkets hemsida http://www.av.se under nyheter/pressmeddelanden, 25 april 2016.

Tävling om bästa
demomaterial i butik
Vilken Butik har det bästa materialet för att visa
på något viktigt inom Säker Skogs arbetsområde.
Har ni en bra demonstrationsstubbe med perfekt
utförda sågsnitt? Har ni en pedagogiskt upplagd
monter med rätt skyddsutrustning? Har ni en
”rullande” DVD med bra filmer som går i Er
Butik eller något annat arrangemang som ni är
stolta över och som ni gärna delar med er av?
Det kan även vara pedagogiskt med avskräckande exempel i kombination med goda exempel, t
ex genomsågade jeans kontra skyddsbyxor. Gammal trasig hjälm kontra ny hjälm.
Sågspån från bra och dåligt filade kedjor är också
exempel på bra utställningsmaterial.
Säker Skog vill premiera den butik som kan uppvisa det bästa pedagogiska utställningsmaterialet. Priset blir, förutom äran, diplom, tårta och
uppmärksamhet på Säker Skogs hemsida och
troligen även i lokalpressen.
Skicka in en bild och beskrivning över det material ni vill visa upp! Tävlingen kommer att bedömas av en jury från Säker Skog. Tävlingen pågår
till den 1 oktober 2016, när ert bidrag ska vara
inskickat till birgitta.gunnarsson@sakerskog.se.

Säker Butiks Distriktsansvariga
Norra Skogsägarna:
Lars-Ivar Pettersson, Roknäs. Tel 070-627 04 43
Norrskog:
Per-Olov Hedström, Helgum. Tel 070-697 26 18
Mellanskog:
Per-Anders Hansson, Norrala. Tel 070-5391177
Mats Hofgren, Malmköping. Tel 070-375 98 21
Södra:
Sven-Olof Salomonsson, Borås. Tel 070-3027192
Monica Andersson, Skövde. Tel 070-204-25-11
Ann Marke, Vittsjö. Tel 070-437 24 85
Gunnar Malgeryd, Boxholm. Tel 070-559 97 27

DVD-filmer från Säker Skog
*Samlings-DVD: Motorsågskörkort
*Säker Röjning
*Att ta motorsågskörkort Nivå A & B
Pris per st: 150 kr inkl moms och frakt
Beställes från:

Säker Skog, tel 0226-400 80,
eller via mail birgitta.gunnarsson@sakerskog.se
Samlings-DVD:
Motorsågskörkort
med bildspel och äldre instruktionsfilmer för AB- nivån och C-nivån, bl a
”Arbete i stormfälld skog”. Dessutom
diskussionsfilmerna ”Säker och Risker
med motorsåg” och ”Jag skulle bara”.

Säker Röjning
Instruktionsfilm från 2011 för arbete
med röjsåg, innehåller det mesta om
hantering av röjsåg, både i skog och
som grästrimmer.

Att ta motorsågskörkort, Nivå A & B
Instruktionsfilm från 2014 med allt
om kraven för att ta motorsågskörkort
A och B. Tillsyn o kontroller, övningar
och de praktiska proven för både Aoch B-nivåerna demonstreras.

Använd gärna Säker Butiks
logotype!
Laddas hem från www.sakerskog.se

Välkommen att skicka in material till nästa nyhetsbrev som kommer hösten 2016.
Maila till: david.torung@sakerskog.se

Se mer om Säker Butik på Säker Skogs hemsida:
http://www.sakerskog.se

