
Besök gärna vår hemsida www.utbildningslandslaget.se för aktuellt kursschema.

Asbestsanering
- Särskild Utb, Full Kompetens (4 dagar) ....................................................................7 500:-
- Särskild Utb, Anpassad längd (2 dagar) ....................................................................4 500:-
- Allmän Utbildning (1 dag) ..........................................................................................2 500:-
- Kompletterande Utbildning (1 dag) ...........................................................................2 500:-

Mobila arbetsplattformar - Liftutbildning
- Grundkurs 1A, 1B, 3A, 3B (1 dag) ............................................................................ 1 900:-
- Tillägg för Fallskyddsutbildning i samband med kurs i Mobila Arbetsplattformar ...... 800:-

Ställningsbyggnad
- Ställningsbyggnad upp till 9 m (1 dag) ...................................................................... 1 900:-
- Rullställning (4 timmar) ............................................................................................. 1 600:-
- Tillägg för Fallskyddsutbildning i samband med kurs i Ställningsbyggnad ............... 800:-

Fallskydd (4 tim) .................................................................................................. 1 600:-

Säkra lyft (4 tim)  ................................................................................................. 1 600:-

Brandfarliga Arbeten (Heta Arbeten) (1 dag) ..................................... 2 500:-

BAS P/U  (1 dag) .................................................................................................... 3 500:-

Arbete på väg
- 1.1, 1.2, 1.3 (1 dag) ................................................................................................... 2 400:-
- 1.1, 1.2, 1.3 (Digitalt utbildningstillfälle) .................................................................... 1 900:-

Våra utbildningar riktar sig till hela byggsektorn
Vi har mycket konkurrenskraftiga priser, och vi kan planera in kurser och hitta 
lösninga  r   som passar både små och stora företag. Vi genomför kontinuerligt kurser 
under helge  r / veckoslut för att minimerakundens produktionsbortfall. 

Vi anstränger oss för att erbjuda bra och intressanta kurser.

Våra lärare är erfarna arbetsledare, pro-
jektledare och arbetschefer som varvar 
arbete på fältet med kursverksamheten,-
och de är experter på sina områden. 

Utbildningarna är naturligtvis godkända 
av relevanta branschorganisationer.

Kurserna genomförs huvudsakligen i 
våra moderna lokaler i Länna industri-
område, söder om Stockholm, men vi 
utbildar vid behov ute hos kunder.

Kontakta oss för att hitta kursdatum som 
passar dig.

Intresseanmälan
skickar ni enklast via email till 
ken@utbildningslandslaget.se
eller telefon till 08-409 11 555.

● Företagsanpassade 
 utbildningar. 

 ● Kvällar och helger.

 

● Konkurrenskraftiga 
priser.

 

● Minskat bortfall i
produktionen.

● Bra service.

● Kompetenta utbildare.

Travers  ...................................................................................................... 3 200:-(1 dag)

Truck Kategori A-B  .....................................................................................3 700:-(1 dag)

Motorsågsutbildning 
- Motorsåg A (1 dag).................................................................................................... 3 400:-
- Motorsåg A+B (3 dagar) ........................................................................................... 7 500:-

Härdplast  ................................................................................................. 1 600:-(4 tim)

Kvartsdamm  .................................................................................... 1 600:-(4 tim)

Röjsåg  (1 dag)  ..................................................................................................... 3 400:-

ADR 1.3  ................................................................................................. 3 700:-(1 dag)

BAM  (2 dagar)  ........................................................................................................ 3 500:-

HLR
- Hjärt-/Lungräddning med hjärstartare och luftvägsstopp (4 tim) 1 300:-
- Hjärt-/Lungräddning + LABC (6 timmar) 1 600:-

...............................

...................................................................



@utbildningslandslaget

Utbildningslandslaget AB
Smärgelvägen 7

08-409 11 555
142 50 SKOGÅS

#kvalitetsutbildningar Öppna kurser
och

Företagsanpassade kurser
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