Eslöv 2013-10-07

Startskott för gasamnesti i samband med säkerhetsmässa
Den 24 oktober håller Industriteknik i Eslöv en mässa med temat säkerhet. I samband med mässan
går också startskottet för den månadslånga gasamnestin.
”Gasamnestin sker i samarbete med några av våra leverantörer, och med Räddningstjänsten Syd”,
säger Magnus Haellquist – en av de drivande krafterna bakom arrangemanget.
”Amnesti i ordets riktiga bemärkelse är det ju inte riktigt. Tanken är densamma som bakom polisens
vapenamnesti: vi bryr oss inte om var flaskorna kommer ifrån – vi vet att de finns, vi vet att de är
osäkra och vi vet att ni behöver bli av med dem! Kom hit med dem!” inflikar Mats Sjöholm, VD för
Industriteknik i Eslöv.
”Mycket idag handlar, fullt förståeligt, om kostnader. Gasamnestin är ingen deal som någon tjänar
pengar på – gasamnestin handlar, från början till slut, om säkerhet för personer och egendom.” säger
Chrille Tjernqvist, den tredje kraften bakom arrangemanget.
Industriteknik i Eslöv är ett företag som levererat verktyg och gas till industrin och till hantverkare i
nästan 20 års tid. Den drivande trion bakom amnestin har aldrig hört talas om något liknande i
Sverige förut, och ser fram emot den kommande mässan:
”Mässan betyder mycket! Fokus ligger helt och hållet på säkerhet. Det är allt från infästning till
belysning och arbetsskydd. Och även om vår huvudsakliga fokus ligger på industri och hantverk, får vi
inte glömma att det, till exempel, är många privatpersoner som använder gasol hemma till grillar och
terassvärmare. Använt på fel sätt kan det gå illa där med!” säger Haellquist.
Säkerhetsmässan öppnar dörrarna klockan 09, torsdagen den 24 oktober. Utöver flera av företagets
leverantörer kommer också Räddningstjänsten att vara där och visa upp sig, och bland annat
demonstrera sitt arbete genom att klippa itu en bil.
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”Vi kommer, från och med idag, att successivt lägga upp information och material på vår webbsida.
Vi hoppas att de som, av en eller annan anledning, inte har möjlighet att komma den 24e istället
besöker vår hemsida. Där finns också all kontaktinformation till oss.” avslutar Tjernqvist.
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Företagets hemsida finns på http://www.i-tek.se .
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