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Kurs beträffande fBrsta hjälp m.m,
Vi efterlyser en kurs 1 rarsta hjälp samt transport av
skadade.
K~nskaperna 1
f~lli ga bland

nämnde ämnen är ftlr nätveranda mycket bristde anställda.

Mycket f~ ev de berörda vet t.ex. var första f5rbandsmater1al finns att tillgå, samt hur man lägger ett fBrsta förband etc.
Osäkerhet r åder om hur men farfar när man hivar en skadad
med kran, samt om bArarnas utrustning m.m.
Dessa exempel hoppas vi klargör varfar vi efterlyser en
kurs 1 rubr. ären de.
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Kurs i första hjälp etc.
Vid föregående skyddskonnnittesanunanträde beslöts om samaritutbildning,
att drivas i egen regi genom läkarmottagningen. Vid senaste sannnanträdet den 28 akt. presenterades kursplanen och besked gavs att utbildningen i första hand avser skyddsomb~den samt att utbi ldningen
beräknas vara genomförd före årsskiftet.
Anmärkningar på "bob-cat" av 1212 Sandberg.
Maskinen har genomgått en genomgripande renovering och hänsyn har då
tagits till framförda anmärkningar, utom önskemålet om tygklädsel på
stolen. Vi anser detta klart olämpligt då maskinen ofta arbetar i
saltlaster.
Provning av förarstolar.
Vi har noterat, att Ni förordar.· fab. BG-Pluto som förarstol i våra
maskiner. Vi änmar dock slutföra vår egen undersökning innan vi fattar
definitivt beslut om fabrikat.
Tyg- alt. plastklädsel å förarstolar.
Vi delar Er lJPpf attning om att tygklädsel är lämpligare än plast på
förarstolarna och sådan klädsel korrnner det att vara på stolar som
anskaffas i fortsättningen. Detta under förutsättning att stolen
placeras i en maskin med hytt.
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Olika reglageplacering på maskiner.
Denna fråga har vi arbetat med under lång tid och det kan knappast
ha undgått Er att stora ändringar vidtagits och vidtages fortlöpande.
Givetvis ligger detta med i de kravspecifikationer som uppställes
före varje maskininköp.
Dragbilar
På grund av de tillbud och olyckor som inträffat med dessa fordon
har en arbetsgrupp tillsatts av skyddskommitten för att undersöka
vilka åtgärder som måste vidtagas för att eliminera riskerna. Detta
gäller såväl äldre maskiner som för nybeställda. I gruppen kommer
naturligtvis hänsyn att tas till Era framförda synpunkter.
Högaktningsfullt
C15TEBORGS STUVERI AB

