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Per vill ha en västlag:

En lysande idö som

räddar liv!
Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder. Så när Per Alfredsson
började fundera på det här med fällor och faror itrafiken insåg han raskt

att det fanns mycket att göra för att öka säkerheten. Med kunskap om
reflexers värde ur säkerhetssynpunkt, Per ligger bl.a. bakom tillkomsten

av personreflexen Snap-Reflex 0riginal, har han nu staftat produktion
av en helt nydesignad säkerhetsväst i en storlek som passar alla vuxna.
Och för att den skulle bli riktigt bra valde Per som vanligt det bästa
reflexmaterialet

I21

-

3M

TM

Scotchlite

TM.

är har Per Alfredsson insett fördelarna med reflexer. En

i grunden

produkt som kan innebära skillnaden mellan liv och död. Som räddar
minst sagt överkomligt pris. Men som alltför ofta förbises.

enkel

till

ett

1983 konstruerade han Safetex Reflexsele som bilister kunde ta på sig när

och om de behövde lämna sitt fordon under mörker, till exempel vid en nattlig
punktering. Safetex Reflexsele blev en succ6 som resulterade i en lag för bussar
och lastbilar 1990-1992.

-

Ja,

jag var övertygad om att det här var, och är, en nisch som behöver

bearbetas, säger han.

Det talas så mycket om säkra bilar, om säkra vägar, om nollvision och
mycket annat. Men alltför sällan talar man om behovet av säkerhet utanför bilen
eller vid sidan ar vägen.

-

Enorma risker

Varje år sker dödsolyckor där oskyddade personer körs ihjäl när de befinner sig
utanför bilen. Någon

tillförlitlig statistik finns inte men tillsammans med myntill

digheter och organisationer ska Per försöka få fram en korrekt siffra. Och

olyckorna med dödlig utgång får man lägga olyckor där någon skadats - eller
kommit undan med blotta förskräckelsen...
- Varningstriangel och varningsblinkers i all ära. Men en oskyddad människa som i mörker arbetar med ett däckbyte utsätter sig för enormt höga risker,
säger Per som också berättar att det
ska finnas med

i Norge nu införts lag på an en reflexväst

i alla personbilar.

Högklassigt material

När Per väl hade låtit tillverka den första reflexselen kändes steget inte långt
att ta fram en säkerhetsväst i "one size - fits all". som Safetex reflexsele.

-

Jag har funderat på en sådan väst

i andra

i många

till

år. Det finns liknande produkter

länder men kvalitdn håller inte måttet, speciellt när det gäller själva re-

flexmaterialet. En väst som ska ha livräddande funktion måste vara praktisk och
lättanvänd, den ska hålla i många år och framförallt måste reflexmaterialet vara
av högsta klass.
Motsvarar alla krav
SeeMe heter den nya reflexvästen. Den uppfyller pers alla krav och tillverkas av
hans företag Safetex. Leverantör av reflexmaterial är 3M och per säger att bättre

finns inte.

-

Det motsvarar alla krav man kan ställa. Dessutom tar 3M det här med reflexer och säkerhet på stort allvar. Man tar helt enkelt ansvar för det man gör.
Vill ha västlag

Per samarbetar sedan länge med myndigheter och organisationer när det gäller
trafiksäkerhetsfrågor. Han ser fram mot att SeeMe, som redan CE-certifierats.

inom kort också P-märks av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. vilket är en
garanti för funktion och kvalitet.
Mest av allt ser jag fram mot en lagstiftning som kräver att det ska finnas
i varje bil, helst redan när den levereras av bilhandeln. Det skulle kunna
rädda många liv, minska antalet skadade och göra det betydligt tryggare om och

-

en väst

när man behöver vistas utanför sin bil

i mörker...

Seel[e Reflervtist. En storle]r som passar alla vurna

