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Brandförsvar
Lundby Station
413 03 GÖTEBORG

Betr. Saltlager Wilsonterminalen, Skandiahamnen
Åberopande tidigare möte hos oss med Er kollega sammanfattar
vi nedan det förslag vi avser att genomföra, samtidigt som vi
ber Er klarlägga de ev. synpunkter som kan finnas ur brandförsvarssynpunkt.
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Bakgrund
För AB Pegols'räkning har vi idag, som bekannt, lager på Andree~
gatan. Detta kommer inom någon månad att utrymmas. Vår avsikt är
därmed att erbjuda v~r kund lagerutrymme inom Wilsonterminalen och
framledes lagerföra de olika salterna i separerade ytor.
Förslag
I fastighetens norra ända har vi två separata ytor om ca 150 kvm
vardera. Dessa är idag skilda från varandra resp. övrigt lagergods genom staket.
Vi avser att inhägna staketet/området med 0.6 rnrn galvaniserad
plåt till en höjd av 3 - 4 meter. (se skiss)
Område 1 och 2 är därmed skilda ytor och har separata ingångar.
Ut- och inlastning i fastigheten till dessa omr~den sker genom
närliggande port E.
Vi bifogar skiss över fastigheten samt varugrupper och lagerkvantiteter enl. brev från Pegol AB. Bland övriga varor finns
träkol som lagras på annat ställe inom fastigheten.
Då ärendet ur kundsynpunkt brådskar motser vi tacksamt synpunkter
redan under innevarande vecka.
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Med vänlig hälsning
WILS~ & CO AB
I

Bil.
WILSON & CO AB

Bo• 7091
402 32 Göteborg

Kontorsadress
Första LAnggatan 22
Götebors

Wilsonterminalen
Stilla Havet
Skand iahamnen

Skiss samt brev

Telefon
Kontor
031-42 71 8C'
Terminal 031-54 0060
Landvette r 031 -94 12 50'6~

Telex
2()32~

Cargo s Kontor

20SiE Cargo s Termir.al
27066 lsagot s Landvetter
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