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KRISPLAN VID IGV 

Krisplanen ska utgöra ett stöd för ledningen vid IGV vid allvarliga händelser såsom 
olyckor, akut sjukdom, dödsfall, hot och våld, bombhot, brand, stöld eller händelse som 
allvarligt riskerar att skada förtroendet för Institutionen för geologiska vetenskaper. 
Krisplanen är framtagen med utgångspunkt i Stockholms universitets krisplan, se 
http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/krishantering. Nedan redovisas 
viktiga telefonnummer vid akuta ärenden samt kontaktuppgifter till institutionens 
krisgrupp.  

Varje medlem i krisgruppen ansvarar för att omedelbart informera alla medlemmar i 
krisgruppen vid akuta situationer såsom exemplifieras i denna krisplan.  

 

Viktiga telefonnummer 

När något allvarligt hänt, kontakta alltid Sektionen för säkerhet som ger stöd och kan 
bedöma behov av fortsatta insatser. Se telefonnummer nedan.  

  

SOS Alarm 112 

Polisen – icke brådskande ärenden 114 14 

Studenthälsan 08 - 16 17 69 

Företagshälsovård, FeelGood, (mån–fre kl. 8–17) 08 - 676 82 00 

Sjukvårdsupplysningen (Vårdguiden) 1177 

Campusväktarna 
Väktare efter kontorstid 
Reservnummer väktare  

08 - 16 22 16 
08 - 16 42 00 
08 - 15 42 00 

Säkerhetssamordnare: Thomas Hårberg  
 
 
Säkerhetschef: Nellie Grenius, nellie.grenius@su.se 
 
Sektionen för säkerhet 

08 - 16 10 25 
070 - 316 25 51 
 
08 - 16 11 51 
 
08 - 16 42 00 
08 - 15 42 00 

 

http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/krishantering
http://www.studenthalsanistockholm.se/
http://www.su.se/medarbetare/personal/arbetsmilj%C3%B6-h%C3%A4lsa/f%C3%B6retagsh%C3%A4lsov%C3%A5rd/v%C3%A5r-f%C3%B6retagsh%C3%A4lsov%C3%A5rdscentral-feelgood-1.241428
http://www.1177.se/Stockholm/
mailto:nellie.grenius@su.se
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KRISGRUPP VID IGV 

Prefekt: Magnus Mörth   070 - 336 98 76 
magnus.morth@geo.su.se 

Stf prefekt: Iain Pitcairn   070 - 462 79 71  
iain.pitcairn@geo.su.se 

Administrativ chef: Viktoria Arwinge  070 - 103 04 00 
viktoria.arwinge@geo.su.se  

Studievägledare: Elisabeth Däcker   073 - 707 89 71 
elisabeth.dacker@geo.se.se  

Arbetsmiljöombud: Richard Gyllencreutz  070 – 864 47 40 
richard.gyllencreutz@geo.su.se  

 

 

ANMÄLAN/RAPPORTERING AV TILLBUD OCH/ELLER 
PERSONSKADOR FÖR ANSTÄLLDA OCH STUDENTER 
 
Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att anmäla arbetsskador och tillbud. Alla händelser som 
medför personskada skall anmälas som arbetsskada. Varje händelse som kunde ha orsakat 
personskada ska anmälas som tillbud. Arbetsgivare är skyldig att omedelbart - senast inom 14 
dagar- anmäla varje arbetsskada till Försäkringskassan och allvarliga olyckshändelser/tillbud 
till Arbetsmiljöinspektionen. 

Administrativ chef ansvarar för att anmälan görs till Försäkringskassan och 
Arbetsmiljöinspektionen.  

Sektionen för säkerhet ansvarar för inrapporteringssystemet SAMIR. Här kan man som 
student/anställd enkelt anmäla tillbud, arbetsskador, göra polisanmälan, maila in anonyma tips 
samt rapportera miljöavvikelser.  

 
Arbetsskador och tillbud 
Med arbetsskada avses: 

- skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet 
- olycksfall på väg till eller ifrån arbetet 
- arbetssjukdom, t.ex. stressrelaterade sjukdomar, 

belastningssjukdomar e.t.c., eller 
- smitta (vid t.ex. utlandsvistelser i tjänsten). 

Med tillbud avses: 
-  en händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. 

 
 
Anmälan och Ansvar  

mailto:magnus.morth@geo.su.se
mailto:iain.pitcairn@geo.su.se
mailto:viktoria.arwinge@geo.su.se
mailto:elisabeth.dacker@geo.se.se
mailto:richard.gyllencreutz@geo.su.se
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Anställd som drabbas av en arbetsskada eller ett tillbud ska själv anmäla detta i 
rapporteringssystemet SAMIR (Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem). 
Arbetsmiljöombud och/eller närmaste chef kan lämpligen medverka vid anmälan så att 
förebyggande eller avhjälpande åtgärder kommer igång så snart som möjligt. Prefekt, 
arbetsmiljöombud, den drabbade samt laboratoriesäkerhetssamordnare vid 
Fastighetsavdelningen kommer att få information om anmälan genom SAMIR. Prefekt är 
ansvarig för att åtgärder i förekommande fall vidtas för att förhindra att ytterligare personer 
drabbas av samma skada eller tillbud. 

Prefekt är vidare ansvarig för att anställda på arbetsplatsen känner till rutinen för anmälan av 
arbetsskada. 

Även student som drabbas av en arbetsskada eller ett tillbud ska själv anmäla detta i 
rapporteringssystemet SAMIR. 

Arbetsskadan eller tillbudet utreds av Fastighetsavdelningen som vid behov tar erforderliga 
kontakter med institutionsföreträdare och skyddsombud. Beror arbetsskadan på psykosociala 
faktorer i arbetsmiljön sker samverkan med Personalavdelningen. 

 
Allvarliga skador eller tillbud  
Vid anmälan av allvarliga olyckor eller tillbud ska anmälan omedelbart även göras till 
Arbetsmiljöverket (inom 24 timmar). Innan anmälan görs bör laboratoriesäkerhets-
samordnaren vid Fastighetsavdelningen kontaktas, tfn 08-16 20 00 (vxl). Vid tveksamhet om 
en olycka eller tillbud ska betecknas som ”allvarlig”, bör Fastighetsavdelningen kontaktas. 
 
Studentskada  
Student som drabbas av arbetsskada enligt definitionen ovan ska göra arbetsskadeanmälan via 
SAMIR på samma sätt som anställd. 

Student ska vidare anmäla sin skada till Kammarkollegiet i de fall skadan medför kostnader 
överstigande 500:- för t.ex. sjukvård, sveda och värk, tandskador m.m. Försäkringsvillkor 
samt blankett för anmälan finns att hämta via SAMIR. Följ anvisningarna som bifogas 
blanketten. Student skickar därefter av lärare (motsv.) undertecknad anmälan direkt till 
Kammarkollegiet. 

 

CHECKLISTA VID OLYCKOR OCH AKUT SJUKDOM  

1. Vid osäkerhet om tillståndet kan sjukvårdsupplysningen kontaktas för råd, tfn 1177 

2. Vid akut hot om självmord kontakta Mobila Akutenheten Karolinska, tfn 08-517 750 40. 
Ange adressen SVANTE ARRHENIUS VÄG 8, 106 91 STOCKHOLM  

3. Vid t ex hot om självmord kontakta Mobila Akutenheten Karolinska, tfn 08-517 750 40. 
Ange adressen SVANTE ARRHENIUS VÄG 8, 106 91 STOCKHOLM  

4. Vid svårare sjukdomstillstånd larma ambulans, polis eller brandkår telefonnummer 112. 
SVANTE ARRHENIUS VÄG 8, 106 91 STOCKHOLM  
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5. Ge första hjälpen. Sjukvårdsmaterial finns på varje våningsplan.  

6. Kontakta anhöriga  

7. Utse någon som följer med till sjukhus.  

8. Informera prefekt.  

9. Sammankalla ev. krisgruppen för planering av vidare krishantering (t.ex. genom kontakt 
med företagshälsovården eller studenthälsan).  

10. Prefekt informerar berörda på arbetsplatsen.  

11. Vid behov informeras berörda studenter. Man kan kontakta Studenthälsan vars uppgift är 
att stötta studenter i kris 

12. För att öka beredskapen på arbetsplatsen uppmuntras all personal att delta i universitetets 
utbildningar inom första hjälpen och hjärt-lungräddning. 

 

CHECKLISTA VID HOT TILL ANSTÄLLDA VIA EPOST 
ELLER SOCIALA MEDIA 

 

Om en anställd vid universitetet blir utsatt för trakasserier eller hot via e-post eller sociala 
medier, gör så här: 

1. Spara e-postmeddelandet eller länken till bloggen, kommentarfältet till en artikel eller 
hemsidan. En s.k. ”skärmdump” på dator görs med tangenterna Alt+PrtSc, och kan sedan 
klistras in i något grafikprogram (eller Word, Powerpoint, e.t.c.) och sparas. 

2. Notera datum och klockslag när du mottog/upptäckte meddelandet. 

3. Informera din närmaste chef. 

4. Kontakta Sektionen för säkerhet, e-post thomas.harberg@su.se. 
Du kan bland annat få råd om hur du ska agera, hjälp att upprätta en eventuell 
polisanmälan och om nödvändigt få väktarstöd. Du kan även få stöd i att spåra den som 
hotat dig eller få hjälp med att kontakta ansvariga för webbsidor där hoten förekommer. 

5. Om du har mediekontakter, till exempel om din forskning, och med anledning av detta 
riskerar att bli utsatt för trakasserier eller hot i sociala medier, kontakta presstjänsten vid 
Kommunikationsavdelningen för råd och stöd. 

 

 

 

mailto:thomas.harberg@su.se
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CHECKLISTA VID HOT, VÅLD OCH TRAKASSERIER 

1. I de fall det inträffar våld, hot om våld eller annan incident som bedöms som allvarlig 
ska den drabbade lämna all information kring händelsen till den administrativa chefen 
eller till någon i krisgruppen. 

2. I rutinen ingår att den drabbade får adekvat hjälp. Det ingår även att definiera 
ursprunget till hotet och varför det tillkommit. Vidare kan en analys av hotet avgöra 
om det är seriöst menat eller tillkommit i affekt, vilket kan vara avgörande för vidare 
behandling av ärendet. Alla hot ska dock tas på största allvar. 

3. Om det bedöms att ett hot har svårbedömt läge och att det inte går att lösa internt med 
diplomati, diskussion och sunt förnuft ska det tas vidare i första hand till 
säkerhetsenheten, som kan vara behjälplig med analys. 

4. I de fall det förekommer skada ska den drabbade anmäla händelsen till administrativ 
chef på institutionen för vidare hantering. Andra personliga hotbilder meddelas 
administrativ chef eller någon ur krisgruppen som tillsammans med den drabbade 
eventuellt med hjälp av säkerhetsenheten/polis avgör om personligt sydds behövs i 
någon form. Det finns ett rapportblad för den drabbade där information kan fyllas i om 
skada, gärningsman och tidpunkt. Om skada inträffat ska den informationen även gå 
till Yrkesinspektionen, Polisen och Försäkringskassan. Se SU web.  

Studenter som utsatts kontaktar i första hand studievägledaren för vidare hantering.  

 

CHECKLISTA VID BOMBHOT 

1. Vid bombhot ska polis kontaktas omedelbart (tel. 112). 

2. Prefekt ska informeras omedelbart. Om inte prefekten kan nås kontaktas någon annan i 
krisgruppen. 

3. Säkerhetsenheten kontaktas. 

4. Utrymning av lokalerna organiseras av krisgruppen i samarbete med säkerhetsenheten.  

5. Information till personal och studenter, muntlig men även via hemsidan och epost.  
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CHECKISTA – ANSTÄLLD ELLER STUDENT 
AVLIDER/FÖROLYCKAS PÅ CAMPUS 

Åtgärderna nedan ska – om inte annat anges – vidtagas av närmast ansvarig chef! Om 
någon chef inte är omedelbart tillgänglig, är det viktigt att våra medarbetare känner till 
vad som måste göras omgående. Dessa riktlinjer ska därför finnas tillgänglig på lämplig 
plats och våra medarbetare och studenter informeras om innehållet. 
 

 

Omedelbara åtgärder 

1. Förhindra ytterligare personskador. 

2. Ring 112 och kalla på ambulans och polis. 

3. Informera säkerhetschef, prefekt och dekan. Säkerhetschef tar därefter erforderliga 
kontakter med övriga berörda. 

4. Informationschef meddelar telefonväxeln att endast prefekt och informationschef 
svarar på frågor från media. 

5. Se till att någon så fort som möjligt kallar berörd personal och/eller studenter för 
information. 
 
 

Under samma dag 

6. Om dödsfallet är orsakat av olycksfall, informera Arbetsmiljöverket. Detta avser både 
studenter och anställda. 

7. Samla berörd personal och/eller studenter och informera om vad som inträffat. Bedöm 
och erbjud berörda personer i behov av hjälp/stöd sådana insatser. Dessa förmedlas 
genom Personalavdelningen eller Studenthälsan. Lyssna aktivt och var lyhörd för 
individers olika behov. 

8. Information till anhöriga skall alltid i normalfallet lämnas av polis eller den läkare som 
konstaterat dödsfallet. Om så inte sker kan församlingspräst, distriktssköterska eller 
annan resursperson överlämna dödsbudet. Vid tveksamhet kontakta 
Personalavdelningen. OBS! Dödsbud ska aldrig lämnas av anställd! 

9. Om anhöriga finns på annan ort, kontaktas präst eller distriktssköterska på denna ort 
för att överlämna dödsbudet. 

10. Se över arbetssituationen och bedöm vilka åtgärder som måste vidtagas i ett första 
skede för att verksamheten skall kunna fungera tillfredsställande.  

 

Kommande dagar 

11. Lämna samma information till arbets- och studentgruppen som du själv har fått för att 
undvika rykten eller osanna uppgifter. Var fortsatt observant på enskilda medarbetares 
och studenters behov av särskilt stöd. Kontakta Personalavdelningen eller 
Studenthälsan vid behov av fortsatta stödinsatser. 
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12. Håll kontakt med anhöriga. Om någon arbetskamrat/student var närvarande vid 
dödsfallet, erbjud anhöriga att få träffa honom/henne. Var dock här mycket observant 
på och försök bedöma om arbetskamraten/studenten kan genomföra ett sådant möte 
utan att själv ta skada av detta. Vid tveksamhet kontakta Studenthälsan eller 
företagshälsovården för råd. 

13. Lyssna om det finns några speciella frågor kring det inträffade samt vilka önskemål 
det finns inför att hedra den bortgångne. 

14. Om det inte finns några speciella önskemål från familjens sida hedras den bortgångne 
vid jordfästningen med en krans med band i Stockholms universitets färg. 
Du som chef ombesörjer beställning och leverans av kransen. Du som chef bör också 
närvara vid begravningsakten. Vem eller vilka övriga som deltar kan bara avgöras av 
varje enskild person om inte de anhöriga avböjt kondoleans. 
Om det är en anställd som avlidit, berätta också att Personalavdelningen kommer att ta 
kontakt för att informera om pension, försäkringar m.m. 
Ev. måste Du som chef i detta fall även be någon anhörig komma till arbetsplatsen för 
att ta vara på den avlidnes personliga tillhörigheter. 

15. Prefekt/dekanus fattar beslut om den bortgångna ska hedras med en minnesstund. 

16. Kontakta IT-avdelningen så att den anställdes personuppgifter tas bort från 
mailfunktionen och SUKAT.  

 

SÄRSKILDA RUTINER OM STUDENT AVLIDER 

Utöver vad som anges under punkt 1–16 under Checklista om anställd eller student 
förolyckas eller avlider på SU campus (bilaga 2) gäller dessa särskilda rutiner när student 
avlider. 

 
 
1. Besked att student avlidit ska lämnas till Sektionen för examen stipendier, 
systemförvaltning och Studentavdelningen. Om anhörig kontaktar Stockholms 
universitet med anledning av students dödsfall ska samtal/brev överlämnas till 
sektionens chef. 

2. Sektionen för examen & stipendier och systemförvaltning handlägger sedan 
ärendet enligt följande: 

a. Verifierar uppgiften via folkbokföringen. 

b. Markerar i Ladok att studenten är avliden. 

c. Meddelar Ladoks kursadministratör vid berörd institution. 

d. Meddelar SUB (för ev boklån) kundservicechef@sub.su.se. 

e. Meddelar IT-avdelningen (med anledning av studentkonto) – 
Helpdesk,  helpdesk@it.su.se, 08-16 1999. 

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(107,117,110,100,115,101,114,118,105,99,101,99,104,101,102,64,115,117,98,46,115,117,46,115,101)+'?')
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(104,101,108,112,100,101,115,107,64,105,116,46,115,117,46,115,101)+'?')
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f. Meddelar VFU-sekretariatet, Utbildningshandläggare, VFU-sekretariatet 
 

g. Meddelar verksamhetschef för studentinflytande, personalansvarig samt 
verksamhetschef för medlemsservice vid studentkåren,  
 

CHECKLISTA – ANSTÄLLD ELLER STUDENT 
FÖROLYCKAS UTANFÖR STOCKHOLMS UNIVERSITET 

Åtgärderna nedan ska – om inte annat anges – vidtagas av närmast ansvarig chef! Om 
någon chef inte är omedelbart tillgänglig, är det viktigt att våra medarbetare känner till 
vad som måste göras omgående. Dessa riktlinjer ska därför finnas tillgänglig på lämplig 
plats och våra medarbetare och studenter informeras om innehållet. 
 
Så snart som möjligt 
 

1. Samla personalen och berörda studenter och informera om vad som inträffat. 
Bedöm och erbjud anställda och studenter i behov av hjälp/stöd sådana insatser. 
Dessa förmedlas genom Personalavdelningen eller Studenthälsan. Bedöm om 
personal eller studenter behöver särskilt stöd. Lyssna aktivt och var lyhörd för 
individers olika behov. 

2. Meddela växel att inkommande samtal till den avlidne skall hänvisas eller stäng av 
personens telefon för inkommande samtal. 

3. Se över arbetssituationen och bedöma vilka åtgärder som måste vidtagas i ett 
första skede för att verksamheten skall kunna fungera tillfredsställande. 

 

ANSTÄLLD ELLER STUDENT DRABBAS AV SVÅRARE 
OLYCKA PÅ CAMPUS 

Åtgärderna nedan ska – om inte annat anges – vidtagas av närmast ansvarig chef. Om 
någon chef inte är omedelbart tillgänglig, är det viktigt att våra medarbetare känner till 
vad som måste göras omgående. Dessa riktlinjer ska därför finnas tillgänglig på lämplig 
plats och våra medarbetare och studenter informeras om innehållet. 
Se till att någon så fort som möjligt kallar berörd personal och/eller studenter för 
information. 
 
Omedelbara åtgärder 
1. Vidtag vid behov åtgärder för att förhindra ytterligare personskador. 

2. Ge vid behov hjärt-lungräddning eller andra insatser för att begränsa skadan (t.ex. 
åtgärder mot blödning, chock). 

3. Rör inte i onödan något på platsen. Avspärra för utredning. 

4. Ring 112 och kalla på ambulans och polis. 
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5. Informera säkerhetschef, prefekt och dekan. Säkerhetschef tar därefter erforderliga 
kontakter med övriga berörda. 

6. Informationschef meddelar telefonväxeln att endast prefekt och informationschef 
svarar på frågor från media. 

7. Se till att någon så fort som möjligt kallar berörd personal och/eller studenter för 
information. 

 

Samma dag 

8. Prefekt informerar de anhöriga vad som inträffat. Personalavdelningen kan här bistå. 

9. Samla berörd personal och/eller studenter och informera om vad som inträffat. 

10. Om skadan är orsakad av olycksfall, informera Arbetsmiljöverket 

11. Meddela växel att inkommande samtal till den skadade skall hänvisas eller stäng av 
personens telefon för inkommande samtal. 

12.  Se över arbetssituationen och bedöm vilka åtgärder som måste vidtagas i ett första 
skede för att verksamheten skall kunna fungera tillfredsställande. 

 
  

Kommande dagar 

13. Lämna samma information till arbets- och studentgruppen som du själv har fått för att 
undvika rykten eller osanna uppgifter. Vid behov – erbjud avlastande samtal. 

14. Håll kontakt med den skadade. 

15. Gör en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan enligt fastställda rutiner (gäller både 
anställda och studenter). 

16. Om student skadats skall anmälan även göras till Kammarkollegiet på särskild 
blankett. 

 

CHECKLISTA – ANSTÄLLD ELLER STUDENT DRABBAS 
AV SVÅRARE PERSONLIG KRIS 

Anledningen till personliga kriser varierar naturligtvis. Gemensamt är den drabbade ofta 
behöver någon form av stöd för att bearbeta orsaken till sin krisreaktion.  
1. Den anställde eller närmaste chef kan här kontakta Personalavdelningen för vidare 

hänvisning. 
 
 
2.  Om en student eller anställd drabbas av en akut kris och inte klarar att ta hand om sig 
själv eller talar om självmord, kontakta Stockholms läns psykiatriska akutmottagning 
(Länsakuten), tfn 08-123 492 00, vid Psykiatriska kliniken, S:t Görans sjukhus. 

http://www.vardguiden.se/Hitta-vard-och-omsorg/Hitta-vard-och-omsorg/Kontaktkort/?HSAID=SE2321000016-15Z1
http://www.vardguiden.se/Hitta-vard-och-omsorg/Hitta-vard-och-omsorg/Kontaktkort/?HSAID=SE2321000016-15Z1
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b. Om krisen gäller student kan chef också vända sig direkt till Studenthälsan 
www.studenthalsanistockholm.se/om-studenthalsan/vanliga-fragor-fran-larare-
ovrig-personal/om-svara-student-arenden för rådgivning om han/hon känner 
stark oro för en student eller studiekamrat, oavsett om krisen handlar om 
studiesituationen eller livet utanför högskolan. 

c. Om det gäller anställd, kan kontakt tas med FeelGood på telefon 08-676 82 00 
eller Personalavdelningen för råd. 
 

 
 
CHECKLISTA VID MEDIALT INTRESSE SOM KAN SKADA 
IGV 
 

1. Samla krisgruppen för att få överblick över situationen samt bestämma vem/vilka som 
ska svara på frågor från media. Företrädare för den del av verksamheten som berörs 
eller annan specialistkompetens kan även kallas till mötet. 

2. Vid behov informera personalen vid institutionen om att det som inträffat, 
Institutionens syn på frågan samt till vilka frågor från media kan hänvisas till 

3. Vid behov samordna insatserna med universitetets centrala kriskommunikationsgrupp.  
 
 
 

 
CHECKLISTA VID BRAND PÅ IGV 
 

• Vid brand eller överhängande risk för brand på IGV: Ring brandkåren, 112.  

• Informera krisgruppen 

 

Vid IGV är brandskyddet organiserat på följande sätt: 

Brandskyddsansvarig:   Iain Pitcairn, 070 462 79 71, iain.pitcairn@geo.su.se 

Ansvarig Brandfarliga varor:  Julia Steinbach, julia.steinbach@geo.su.se 

Ansvarig Brandfarliga varor (stf):  Rienk Smittenberg, rienk.smittenberg@geo.su.se 

Brandkontrollant:   Arne Lif, arne.lif@geo.su.se 

Utrymningsledare plan 1:  Draupnir Einarsson, draupnir.einarsson@geo.su.se 

Utrymningsledare plan 2:  Carina Johansson,  carina.johansson@geo.su.se 

Utrymningsledare plan 3: Julia Steinbach, julia.steinbach@geo.su.se 

Utrymningsledare plan 4:  Joakim Mansfeld, joakim.mansfeld@geo.su.se 

 

http://www.studenthalsanistockholm.se/om-studenthalsan/vanliga-fragor-fran-larare-ovrig-personal/om-svara-student-arenden
http://www.studenthalsanistockholm.se/om-studenthalsan/vanliga-fragor-fran-larare-ovrig-personal/om-svara-student-arenden
mailto:iain.pitcairn@geo.su.se
mailto:arne.lif@geo.su.se
mailto:draupnir.einarsson@geo.su.se
mailto:%20carina.johansson@geo.su.se
mailto:julia.steinbach@geo.su.se
mailto:joakim.mansfeld@geo.su.se


13 
 

Kontakt brandsäkerhet 

Har du frågor kring brandsäkerhet kan du kontakta Thomas Markdalen, 

brandsamordnare, vid Fastighetsavdelningen, tel: 08-16 11 18, e-post: 

thomas.markdalen@su.se. 

 

 

 

mailto:thomas.markdalen@su.se
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