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Hej och välkommen till ett nytt nyhetsbrev från Saferoad Sverige.
Trevlig läsning!

SAFEROAD ÄR EN STOLT SPONSOR
TILL TRAFIKKALENDERN
Vi stöttar Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om barn och trafik.
Vår medverkan bidrar till att:
∙ Lärare och elever i årskurs F‐6 får gratis tillgång till Trafikkalenderns
material om trafiksäkerhet.
∙ Öka medvetenheten bland vuxna om barns utsatthet i trafiken.
"Vi tycker det är viktigt att barnen lär sig om hur man ska tänka i trafiken
och upplysa dem om vikten av att vara uppmärksam när man till exempel
går till och från skolan" säger Mikael Hernström affärsområdeschef
Vägservice.
Mer teckningar och fakta om detta viktiga arbete finns här:

Sänk farten med våra farthinder

Hastighetsdämpande åtgärder på
utsatta platser finns det ett ständigt
behov av. Vi har flera olika produkter
som kan passa. De kan användas
enskilt eller tillsammans allt beroende
på vad man vill uppnå på just den
platsen med dess förutsättningar.
Läs om dessa här >
Kontakta våra säljare så tittar vi på ett
förslag som passar både ert behov och
er plånbok.

Just nu har vi bra erbjudanden på
vinter och gummiprodukter

Det är skönt att vara förberedd inför
vintersäsongen. Därför erbjuder vi dig
att fylla förrådet med en hel del
produkter du strax kommer ha nytta
av.
Vårt vintererbjudande innehåller bland
annat: avspärrningsband, reflexlina,
snöstör och sandlåda.
Vi har även bra priser på:
gummiprodukter – fotplatta och ramp
för asfaltskant

KONTAKTA SÄLJARE
TILL VÅRA ERBJUDANDEN

Saferoad och de Globala målen #taketheball

Som en del i Saferoads hållbarhets‐strategi har vi valt att fokusera på tre
av FNs Globala mål för en hållbar utveckling.
För att få ytterligare skjuts i koncernens fokusering på målen startade Saferoad
Group en utmaning som rullat i sociala medier i år: #taketheball
Här är vårt bidrag i utmaningen:
#TAKETHEBALL

Välkommen att kontakta oss!

Snygga träräcken

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

Stålräcken passar inte alltid in i alla
miljöer ur ett estetiskt perspektiv.
Därför erbjuder vi därför träräcken.
Saferoad representerar Tertu och är
återförsäljare på den svenska
marknaden.

KONTAKTA OSS

VÅRA TRÄRÄCKEN

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