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LÄS MER
 Minns du vad som hänt?

Frusen man ville värma
sig – lade sig i ugnen
Publicerad: 18 februari 2009, 01:15

BALLINGSLÖV

Han kände sig frusen och ville värma sig. Då lade sig
den anställde hos kökstillverkaren Ballingslöv AB på
transportbandet och åkte in i en ugn där han
fastnade.

- Det låter vansinnigt och är
vansinnigt. En arbetskamrat lyckades
dra ut honom, annars hade han
stekts som en kyckling, säger
Jan-Olof Dahlström, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Mannen, som är i 40-årsåldern, klarade sig oskadd.

Händelsen inträffade den 3 februari och Arbetsmiljöverket
klassar incidenten som ett allvarligt tillbud. På avdelningen
där 40-åringen befann sig arbetade han och ytterligare en
medarbetare. Plötsligt befann han sig på produktionsbanan
som leder till krympugnen som har hand om inplastning.

- Han fick för sig att han skulle värma sig. Sedan fastnade
han på mattan som inte orkade dra honom, berättar Jan-Olof
Dahlström.

Ugnen bildar en värmetunnel som är 180 grader varm. Hur
lång tid mannen befann sig i ugnen är inte fastsällt.

- Det rörde sig om max en och en halv minut, säger Ulf
Brandett, produktionsledare på Ballingslöv.

Den andre medarbetaren vände sig om i ett annat ärende och
såg att kollegan låg i ugnen.

- Det var rena rama turen att han var där. Hade han inte
kommit tillbaks så kunde det ha slutat allvarligt, säger Ulf
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Brandett.

Inga Pettersson, som är personalchef på Ballingslöv, menar
att händelsen är utagerad inom företaget.

- Det viktiga var att ingen blev skadad. Vi har rett ut det
internt och för vår del är det avklarat, säger hon.

Att mannen i 40-årsåldern tog en stor risk råder det inget
tvivel om enligt Arbetsmiljöverket, som tittar närmare på
fallet.

- Kanske kan man ställa vissa krav på ugnshanteringen, men
arbetsgivaren har inte gjort något fel utan det är den
anställde som betett sig tokigt. Jag har aldrig varit med om
något liknande, säger Jan-Olof Dahlström.

Johannes Lindén
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