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Hjälp oss att bli bättre!
Rapportera alltid brister, tillbud och olyckor till vår driftsledning.

Nya chaufförer och besökare som är utan behörighet, registrerar 
sig på anläggningskontoret.

Våra öppettider: Måndag-fredag klockan 06:30-15:30

Utlastningen har stängt för rast: klockan 09:00-09:30 och 13:00-13:30

Dag före röd dag, stänger vi klockan 13:00.

Signal innan sprängning            - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Signal efter sprängning      

Kontakt
Ansvarig Driftledare: Patric Lindroth 08-625 63 55
Ställföreträdande Driftledare: Göran Larsson 08-625 63 54
Maskinist utlastning: 08-625 63 59, 072-981 86 32
Jehanderkanal:  Mhz 843625
Kundtjänst: 08-625 63 30
Sandahls Asfalt: 08-512 418 62

Information till chaufförer och besökare

För din och vår säkerhet gäller följande arbetsplatsregler på 
vår anläggning:

Var uppmärksam på trafiken!
Anläggningens tunga arbetsfordon har företräde.

Överträd aldrig angiven hastighetsbegränsning.

Förbud att lämna fordonet utan tillstånd.

Det är inte tillåtet att använda handhållen mobiltelefon vid 
framförande av fordon.



När du åker in på anläggningen
• Följ skyltningen. Kontakta personal om du är osäker.
• Anpassa hastigheten.
• Säkerställ att du är sedd. Sök ögonkontakt med maskinisten.
• Personbilar skall vara utrustade med blixtljus.
• Måste du prata i telefonen? Stanna först på lämplig plats, alternativt 
 använd handsfree.
• Parkera alltid så att första rörelsen är framåt, när du lämnar parkeringen.

Vid lastning
• Sitt alltid kvar i ditt fordon.
• Kontakta maskinisten via komradio alternativt telefon.

Följande undantag att lämna ditt fordon tillåts, med komplett 
skyddsutrustning:
• Vid manövrering av egen kranarm
• Vid manövrering av eget kassettsläp
• Vid kontroll av flak efter tippning av massor
• Vid täckning av last

Vid vistelse utanför fordonet är följande skyddsutrustning obligatorisk:

Varselkläder (jacka och byxa) klass 2

Skyddshjälm

Skyddsglasögon

Skyddsskor 

Skyddshandskar ska användas när arbete utförs.

Vi värnar om er och förväntar oss att dessa regler följs. Skulle ovanstå-
ende regler inte följas kommer vi att avvisa er från arbetsplatsen.
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