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Genom SKEF NEWS når du som SKEF-medlem tusentals beslutsfattare och
professionella användare av radio, telefoni och trådlös kommunikation bland annat
inom räddningstjänst, bevakning, buss, åkeri, taxi, energi, bygg och kommunal
förvaltning.
Din annons syns i en fräsch och redaktionellt genomarbetad produkt med lång
livslängd. Den distribuerade upplagan ökar för varje nummer och är för närvarande
drygt 5500 exemplar.
Prisexempel annonser: från 415 kr för en 1/10 och endast 3300 kr för
en kvartssida.
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Naturbevakaren Chister Edsholm

är helt beroende av Westels nät.

Foto: Länsstyrelsen

”Den enda lösningen som fungerar
För Norrlands naturbevakare ﬁnns
det ofta bara ett sätt att
kommunicera med omvärlden.

C

hrister Edsholm är
sedan 1998 en av
Länsstyrelsens idag
20-naturbevakare
i Jämtlandsfjällen.
Hans område är
Skäcker-, Sösjö- och
Offerdalsfjällen men han tjänstgör
även
på deltid inom räddningstjänsten
i Kall
där han bor. Utöver detta tillhör
han
fjällräddningsenheterna Åreskutan,
Anjan och Hotagen.

En stor utmaning

Christer Edsholm förklarar att kommunikation är en utmaning här
i
nordvästra delen av Jämtland liksom
vid gränsen mot Norge. Naturbevakare
positioneras var tionde minut med
hjälp av en larmdosa som kommunicerar via satellit, vilket givetvis är
en
enorm trygghet. Men det är värre
med
talad kommunikation.
– Här i nordvästra delen av Jämtland, som gränsar mot Norge i
väster
14

mellan Storlien och Hotagen, så
fungerar endast Rakel längs de
stora
vägarna. Från utkanten av Anjan
uppemot Torrön och vägen mot Björkede är Rakel helt dött. Mobilnätet
har
bara täckning ﬂäckvis i denna
relativt
stora region, säger han.
Alla är anslutna

Till skillnad från fjällräddarna i södra
delarna av Jämtland – till exempel
stråket Storulvån, Sylarna och Helags,
som
både har Rakel och dessutom relativt
god mobiltäckning, via Telia – så
behöver man i norr en alternativ kommunikationslösning för tal.
– Vi som arbetar som naturbevakare
har blivit tilldelade Rakel-terminaler,
men här uppe använder vi, såväl
som
fjällräddare och samer, ja alla som
dagligen behöver vistas utomhus
i terrängen, radiotelefoner som är anslutna
till Westels nät.
Han menar att det inte ﬁnns en
sameby där renskötare inte har en terminal
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Fakta

Har inte duplex
– Terminalerna nås via ett vanligt
telefonnummer, men man har inte
duplex.
Man kan inte tala i mun på varandra
som i telefon och man måste alltså
trycka in en knapp för att tala. Men
för
alla som är vana att använda komradio
så spelar detta ingen som helst roll.
Det
enda som har någon betydelse är
ju att
kunna bli nådd och själv kunna
ringa
telefonsamtal mitt ute i ingenstans!
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Källa: Wikipedia

Text: Anders Edström Frejman

Hovde i Bydalsfjällen eftersöks
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efter en lavin.

Foto: Alf Kjellström
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Använd även SKEF NEWS för att informera om nya produkter, personnytt eller dina
affärer. Vi letar ständigt efter spännande produkter, lyckade affärer och kundcase
som vi kan skriva om i tidningen.
Det lönar sig att tipsa redaktionen och det kostar dig inget!
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Tungdykare med delar
av dykteamet som använder
Peltors hörselkåpor med
Foto: SSE
mikrofon.

IP-baserad komradio.
Foto: Icom

Den uppenbara nackdelen
har dels varit
– Dykhjälmar sänder
risken för att alla inte
konstant. Det
hör på grund
dykledare med IP-baserade
varierar om den är utrustad
av bakgrundsljudet och
komradiodels den
eller tvåtråd. Det vill säga med fyrtråd apparater som använder Peltor
naturliga fördröjning
att man
Hörsom uppstår när PTT:ar
selkåpor. I den IP-baserade
en person ska vidarebefordra
ner till dykaren eller vid
lösningen
fyrtråd
komgår det att styra exakt
då har man full duplex.
mandon från dykare
vem som kan
Man kan ändå
till tredje man.
och ska höra vad.
exkludera dykaren om
Exempelvis en kranförare
man vill, vid
som sitter
– Lösningen gör samverkan
samtal med dyklaget
långt uppe i luften ovanför
på ytan. Vid äldre
en kaj.
snabb. Att alla hör dykaren väldigt
hjälmar och utrustning
tydligt i
så är tvåtråd
bakgrunden skapar en
vanligare. Då kan inte
tydlighet om
dykaren prata
hur jobbet fortskrider
tillbaka i full duplex.
och vad som
händer om det uppstår
en incident.
Till exempel om syreslangen
Varje sekund viktig
blir
klämd, om man får ett
Grunden för Stjärnafyrkants
kompressorlösning
fel eller om dykaren
är att sammankoppla
blir sjuk. Varje
beﬁntligt trådsekund är viktig vid
buret radiosystem mellan
sjukdom under
dykare och
ytan,
säger Magnus Eriksson.
Skef News nummer 4
2017
Alltid kabel
Kommunikationen med
en
kare sker alltid via kabel tungdysom sitter
tillsammans med lyftoch säkerhetswiren och syreförsörjningen
som är
fäst i dykardräkten.

Billigare än Posten
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www.skef.se

Ett tryckt produktblad, broschyr eller katalog är värdelös om den inte hamnar i
händerna på rätt målgrupp. Tillsammans med SKEF NEWS kan du distribuera dina
trycksaker till en intressant målgrupp långt under portokostnaden för ett eget utskick.
Prisexempel bilaga: Endast 3,5 kr/st att distribuera en fyrsidig A4.

3300:-

Annonspriser 2018 SKEF NEWS (moms tillkommer)
SKEF-medlem

Ordinarie pris

88x43 mm

415 kr

830 kr

Kvartssida

88x128 eller 180x60 mm

3300 kr

6600 kr

Halvsida

180x128 eller 88x260 mm

4950 kr

9900 kr

Helsida

210x297 mm (A4)

8250 kr

16500 kr

Uppslag

420x297 mm

13200 kr

26400 kr

4950:-

415:-

Annonsering

”Kreditkort”

9

Naturbevakare
Naturbevakare är titeln för en
tjänsteman anställd av Länsstyrelsen för att utöva förvaltning,
tillsyn och bevakning av allmänna
intressen inom framförallt fjällområdet. Tyngdpunkten i arbetet
utgörs av biotopvårdande skötsel
och rovdjursinventering, men även
underhåll av friluftsanläggningar
och tillsyn. Arbetet innebär också
hantering av viltskador och skyddsjakt, tillsyn och annan verksamhet
i syfte att förebygga jaktbrott.
Exempel på andra arbetsuppgifter
är
tillstånds- och dispensprövning,
att
sammanställa och sprida information, hålla kontakt med länets
jakttillsynsmän samt praktisk materielvård. I arbetsuppgifterna kan
också ingå underhåll av ledsystemet
i fjällen, tillsyn av att skoterregler och reservatsbestämmelser
efterlevs, jakt- och ﬁskebevakning
samt förvaltning och skötsel inom
naturskyddade områden.
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Enkälens vindskydd i Sylarnaområdet.
Foto: Alf Kjellström.
Fyra obligatoriska kommunikationslösningar:
mobiltelefon, MRG-radio, satellitsändare
Foto: Länsstyrelsen
och Rakel-terminal.

här”

som är ansluten till Westels nät.
Förklaringen är enkel.
– Det är den enda lösningen för
tal
som fungerar här uppe. Och det
ställs
ibland på sin spets när fjällräddningen
får larm till områden som är vita
ﬂäckar på mobil- och Rakel-kartan. Vi
hade
till exempel ett par situationer i
somras
när vi letade försvunna personer
i
Skäckerfjällen. Då var Westels nät
vår
enda länk för talad kommunikation.
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Storlek
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3300:4950:-
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SKEF-medlemmar har 10% rabatt på prislistan vid helårsbokning! *
Stoppdatum för leverans av annonsmaterial under 2018: 14/2, 11/5, 3/8, 1/11
Utgivningsdatum 2018: #1 26/3, #2 22/6, #3 18/9, #4 14/12
* Gäller ej ”kreditkorts”-annonser.

För mer information:
Kontakta Anders Edström Frejman
skefnews@skef.se, 0705-898380

SKEF, Sveriges Kommunikation Elektronik Företagareförening, är en ideell och opolitisk förening som för närvarande har cirka
100 medlemsföretag spridda över hela Sverige. SKEF:s medlemsföretag arbetar inom en rad olika grenar från försäljning och
service av yrkesradio (kommunikationsradio) till mobiltelefoner, personsökare, telemetriutrustning och datorstödda radiosystem.
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