
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi erbjuder skräddarsydda

företagsutbildningar för er verksamhet.



 

 

Riskutbildningar 
På SYAB Trafikcenter ger vi alla möjlighet att identifiera och uppleva 
flera kritiska situationer i trafiken. Med vårt väl utprovade upplägg 
kommer du här att praktiskt få lära dig hur problemen undviks. 
Efter körträningen har du utvecklat din skicklighet och riskmed-
vetenhet som förare. 

 

SYAB Trafikcenter är ett stort område intill Kalmar-Öland Airport och är 
avlyst för allmän trafik. Vi har därför möjlighet att genomföra övningar 
som inte går att träna på allmänna vägar. Med det Skidcarsystem vi 
använder kan vi mycket realistiskt simulera olika väggrepp – från 
blixthalka till regnvåt vägbana. Därmed kan samma kritiska 
trafiksituationer upplevas i olika väglag. 

 
  

 

  

 

”Många Aha upplevelser att ta med sig, och dessutom hade vi kul när vi lärde oss”
Krister Ling, Joli-Svets

”Det här ska vi göra om - så intressant och realistiskt. Kan verkligen rekommenderas”
Adam Jonnergård, Securitas Direct



 

 

HLR 
Kursen ger dig kunskap om hur du ska göra vid hjärtstopp. Du kommer 
att lära dig hur man utför kompressioner samt inblåsningar på rätt sätt. 
Ni kommer även att gå igenom hjärtstartare. Självklart kommer ni att få 
träna praktiskt! 
Tips! Kombinera en HLR utbildning med en riskutbildning!

 
Precisionskörning 

Parkeringsskadorna kostar företagen och bilägare miljontals kronor varje 
år. Hos oss kan ni öva på att manövrera i en mängd olika situationer för 
att efteråt känna en ökad säkerhet och trygghet. Inte minst där det gäller 
att hantera bilen i trånga utrymmen. 

 

  
 

 
 

”Bra att i lugn och ro få körträna och lära sig hantera bilen när det är trångt”
”Det här var så bra, känner mig säkrare på att hantera olika bilar i olika situationer”
Christer Johansson, Elfverson

Tips! Kombinera precisionskörningen med några andra av våra utbildningar!



 
 

Event 
Vi erbjuder även möjligheten att prova på att köra lastbil och hjullastare 
på vårt inhägnade område. En dröm för många! Ge bort en upplevelse i 
present eller prova på i samband med ett företagsevent ni ordnar. 

  

 

 

Konferens 
Vi har även möjlighet att ta emot er för konferens. Konferera på 
förmiddagen och utbilda er på eftermiddagen. Vi ordnar med fika 
och lunch. Önskar ni övernattning hjälper vi er med bokning. 

Kontakta 
Henrik Sundström  

Mobil: 070-295 13 06  

Epost henrik.sundstrom@syab.se 

Eller växel: 0480-137 40 

Epost info@syab.se 

Tips! Kombinera körupplevelsen med några andra av våra utbildningar!




