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Rescuelife 247 Nyhetsbrev december 2016 
I december månads nyhetsbrev presenterar vi våra nya produktfilmer, 
som visar utrustningens livräddande funktioner i olika miljöer. Vår 
produktkatalog 2017 finner ni även den via länk i brevet. Ni får även ta 
del av information gällande konferensen VATTENSÄKERHET 2017, en 
efterlängtad uppföljare till årets upplaga. 

Trevlig läsning önskar 50 års jubilerande Fristad Plast AB! 

Instruktionsfilmer livräddningsutrustning 
Ni  kommuner och anläggningsägare jobbar ständigt för att öka 
säkerheten kring era vattennära miljöer, och en stor del i detta arbete 
handlar om att se till att det finns livräddningsutrustning i fungerande 
och bra skick. Men lika viktig som att utrustningen finns på plats är 
allmänhetens kunskap när det gäller att hantera utrustningen vid en 
nödsituation. Som ett led i att få ut denna kunskap har vi på 
Rescuelife247 skapat en instruktionsfilm, i vilken vi förevisar 
livräddningsutrustningens funktioner i olika typer av miljöer. Dela gärna 
länken till filmen med vänner och kollegor, eller lägg upp den på 
kommunens/föreningens hemsida som information till allmänheten. Följ 
länken nedan för att titta på filmen 
https://vimeo.com/192431043 

Ett år går fort och nu är åter vintern i antågande. Även om vi här i söder 
fortfarande har mildväder så vet vi att kylan kommer och med den isarna 
på våra sjöar och hav. För att visa livräddningsutrustningens lika viktiga 
funktioner vintertid, har vi gjort en instruktionsfilm tillsammans med 
räddningstjänsten i Borås. Vi visar här vilka möjligheter rätt utrustning 
skapar vid livräddning på is. Filmen hittar ni via länken nedan. Även 
denna film är vi tacksamma om ni sprider vidare till vänner/kollegor eller 
lägger upp på er hemsida. 
https://vimeo.com/193513381 
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Vattensäkerhets konferens 2017 
Under våren 2016 arrangerade Region Skåne tillsammans med SLS 
(Svenska Livräddningssällskapet), Transportstyrelsen, Konsumentverket, 
och Räddningstjänsten Skåne nordväst konferensen 
VATTENSÄKERHET 2016. En mycket givande konferens där intressanta 
föreläsningar varvades med besök i den tillhörande leverantörsmässan. 
VATTENSÄKERHET 2017 kommer gå av stapeln på Sundspärlan i 
Helsingborg 27-28 april och är ett gyllene tillfälle för er som jobbar med 
vattensäkerhetsfrågor att utbyta erfarenheter med kollegor runt om i 
landet. Besök gärna VATTENSÄKERHET 2017 på facebook eller gå in 
på deras hemsida, så ses vi i Helsingborg i april. 
http://www.vattensakerhet2017.se/ 

 

Produktnyheter och Jubileum 
Vi på Rescuelife 247 har haft ett händelserikt år då vi som företag 
(Fristad Plast AB) firat 50år och dessutom 40år som tillverkare av Trygg-
Hansas livbojar. Vi har under året släppt en hel del nya produkter och 
produktförbättringar, detta för att kunna bli en mer komplett leverantör 
samt för att göra redan bra produkter ännu lite bättre. Exempel på detta 
är vår nya Livräddningsbåt, Livlejdaren samt våra nya förbättrade hållare 
till livräddningshaken. Under december kommer vår nya app för 
inventering och dokumentation läggas upp på appstore. Läs mer om 
den i katalogen eller hör av er för information om hur ni enkelt kan 
komma igång med appen. Genom att klicka på länken nedan kommer ni 
till vår produktkatalog 2017 i vilken ni kan läsa mer om samtliga 
produkter och tjänster. 
http://www2.livbojar.se/wp-content/uploads/2016/12/Produktkatalog-Rescuelife247.pdf 
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Tjänster/Rådgivning 
Är ni på gång med att renovera en badplats och har frågor gällande 
vilken livräddningsutrustning som behöver kompletteras med? Eller 
kanske har ni iordningställt en ny kajpromenad i centrum och behöver 
hjälp med placeringar av lämplig utrustning? Hör gärna av er för 
rådgivning eller offert gällande riskanalys. 

Vi vill med detta nyhetsbrev också passa på att tacka alla er kunder för 
ett fantastiskt 2016 och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete 
gällande vattensäkerhetsfrågorna under 2017. 

 

God Jul och Gott Nytt År  

Önskar vi på Rescuelife 247 / Fristad Plast AB 
 

Best regards/ Med vänlig hälsning 
Lars Johnson 

  
Rescuelife247/Fristad Plast AB                                               
Expressvägen 5 
S-513 32  FRISTAD 
mobile        +46(0)708-231676 

växel          +46(0)33-231621 
lj@fristadplast.se 
http://www.rescuelife247.se 

 

 

Rädda liv 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan – vårt mål! 

mailto:lj@fristadplast.se
http://www.rescuelife247.se/

