
Special

Infoblad Mantum Special DEC 2015 
OblIgatOrISkt att SprIDa tIll SaMtlIga ChaufförEr 

på www.betongtransporter.se kommunicerar vi löpande ut händelser rörande säkerhet inom betongtransporter.

Saknar  
du ID06?
 
ID06 ingår som en del i 
utrustningen när du kör för 
Mantum. 
Saknar du ID06, så hjälper 
Mantum dig att fixa ett. 

GÖR SÅ HÄR : 
Ta ett foto på dig själv och 
skicka det som MMS till 
0709-111657 samt ange  
fullständigt namn och 
ditt personnummer.



Special

Vill du hellre få alla nyheter i mailen? 
prenumera då på vårt nya nyhetsbrev. 

anslut dig till nyhetsbrevet på 
www.betongtransporter.se    

Utbildningen är en endagskurs som är uppdelad i 
två delar om 4 timmar vardera:
- Säkra lyft/Säker lastkoppling
- Lastsäkring

Kursen vänder sig till alla samtliga som hanterar 
lastning, transport och lossning av betongelement.

utbildningen genomförs på hotell gyllene  
uttern, gränna lördagen den 19 mars 2016.

Utbildningen startar kl 0800 och pågår till kl 1700. 

Lärare är Gösta Granlund CERTEX och Sven Sökjer-
Petersen, MariTerm AB 

Utbildningen kostar 1500 kr/person. V v meddela 
fakturaadress vid anmälan.    

Anmälan görs omgående dock senast 1 mars till 
marknad@mantum.se eller via tel 0340-54 55 00
Mer om utbildningens innehåll finner du på 
www.betongtransporter.se 

   

Nytt utbildningstillfälle 
SÄkra lYft och 
SÄkEr laStSÄkrINg 

För de flesta av oss är det självklart men vi tar 
upp det här igen eftersom vi fått påstötningar 
om att det finns chaufförer som har svårt att 
släppa sin mobiltelefon.
 

fokusera på din arbetsuppgift 
och låt mobiltelefonen vänta 
tills du utfört ditt arbete på 
flaket, lagergården och 
montage. 

låt mobilen vänta tills  
du utfört ditt arbete

I alla avtal som Mantum Special AB har finns kund-
krav att samtliga fordon skall ha Mantum- logo  
samt kunddekal. 

Saknar ditt fordon Mantum-logo eller kunddekal, 
maila betongtransporter@mantum.se eller 
SMS till 0709-111675 och meddela dina kontakt-
uppgifter så tar vi kontakt med dig och försöker 
hitta en lösning så att även ditt fordon inom kort 
uppfyller krav från kund. 

   

Är ditt fordon rätt stripat  
och har kunddekal? 


