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Hej och välkommen till ett nytt nyhetsbrev från Saferoad Sverige.

NY MOBIL BULLERAVSKÄRMNING PÅ
BYGGARBETSPLATSEN
I takt med att städerna växer och de centrala byggprojekten närmar sig
invånarna, finns ett ökat fokus på att minska bullernivån från
byggarbetsplatser och vägarbeten.
Saferoad har skapat ett unikt mobilt ljudavskärmningssystem som gör att
du snabbt och effektivt kan minska bullerstörningar från arbetsplatsen.
Denna innovativa lösning, som vi kallar SafeSound, är den första
trafiksäkra, mobila bullerskärmen designad för att absorbera och effektivt
minska buller – till nytta för både den omgivande miljön och personalen
på anläggningen.
LÄS OM SAFESOUND

HÄNG MED NÄR VI PROVAR REVISIONS‐KONTROLL VIA LIVE‐VIDEO

I april i år blev vi ISO‐certifierade för vårt systematiska arbete med miljö och
kvalitet. Nu pågår arbetet med att kontinuerligt följa upp och förbättra vårt arbete
genom interna revisioner.
Bland annat provar vi olika lösningar för att göra revisionerna så smidiga som
möjligt både för att spara tid och miljö.
På vår depå i Huddinge har depåchef Per Borrman haft rundvandring med
kontrollfrågor via live‐video istället för att berörda ska behöva vara med på plats.
Smidigt – häng med!
SE NÄR VI PROVAR UTRUSTNINGEN

FLERA AV VÅRA VÄG‐ OCH BRORÄCKEN PÅ E14 BLÅBERGET
I förra nyhetsbrevet berättade vi om vårt arbete med sträckan mellan
Timmervägen och Stöde, som är mycket olycksdrabbad. Där bidrar vi med räcken
till projektet. Här är en bild som representerar flera av våra produktfamiljer som
alla är utformade för att göra livet på vägen säkrare.
• Broräcke: Birsta 3P H2
• Mitträcke: SafeLine M
• Vägräcke: SafeLine R
• Räckesavslut: SafeEnd
KONTAKTA RRS

GRATTIS TILL VINNARNA AV
SAFEROADS REFLEXMÖSSA:
I DAG BÖRJAR SAFEROADS
ADVENTSKALENDER PÅ
INSTAGRAM STORIES
Följ med när vi och de övriga Saferoad‐
företagen delar med oss av vår vardag i
advent – ända fram till julafton!
Först ut är Saferoad Group och
kommunikatör Sara Sørlie.

Oskar Andersson, Peter Johansson,
Håkan Jonsson, Johan Isberg, Per
Kreutz och Anette Bud.
Vi önskar er sköna och säkra
promenader i vintermörkret.
Mössorna kommer med posten.
Här är de rätta svaren i tävlingen:
1. Hur mycket väger vår nya gummifot
Saferoad? Svar: 15 kg

2. Hur många personer krävs för att
ställa i ordning vårt nya trafikljus?
Svar: en stycken
3. Vilket av våra affärsområden har
bidragit med räcken vid E14 Blåberget?
Svar: RRS

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

REKOMMENDERAR DU SAFEROAD?
Hjälp oss bli bättre genom att svara på en fråga. På en skala mellan 0 och 10, hur
sannolikt är det att du skulle rekommendera Saferoad Sverige till kollegor i
branschen?

Har du frågor kring våra produkter eller vill ha rådgivning, tveka inte att kontakta
våra medarbetare på respektive affärsområde:
Vägservice ∙ Belysning ∙ Skylt & Teknik ∙ Räcke

Saferoad Sverige AB
Volvogatan 2, 731 36 KÖPING
T: +46 (0)221297 00
Mail: order@saferoad.se
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