
 

 

  

  Nyhetsbrev - nytt och uppdaterat Kvalitet OnLine - Oktober 2018 
 

 

 

Nu har vi flera nya nätverksgrupper i Kvalitet OnLine! 
 

 

VILL DU OCKSÅ NÄTVERKA? 

"Jag känner mig som hemma och det kommer att bli mycket mer aktivitet när det är så här lätt 
att få grepp om informationen och diskutera med andra som jobbar med kvalitets- och 

hållbarhetsfrågor! "  
NU KAN DU NÄTVERKA BÅDE FYSISKT OCH DIGITALT!  

 KVALITET ONLINE - alla nätverkare 

 LOKALA GRUPPER- NÄTVERKA PÅ HEMMAPLAN! Du kan välja mellan: Malmö - Stockholm - 
Göteborg - Kalmar - Kristianstad - Helsingborg 

 INTERNA REVISIONER - INTERNREVISIONSPOOL - ingår byten av interna revisoner mellan företag 

 FRÅGA EXPERTERNA, NYHETER & TIPS 

 BRC 

 ISO 22000/FSSC 22000   

 LIVSMEDELSBEDRÄGERIER  

 IP LIVSMEDEL- ny! 

 MILJÖ & HÅLLBARHET för livsmedelsbranschen-ny! 

 DIGITALA HJÄLPMEDEL OCH FRAMTIDENS ARBETSSÄTT-ny! 

Med denna portal har vi möjlighet att enkelt göra nya digitala nätverksgrupper.  

Sammanställning olika medlemskap i Kvalitet OnLine Intresserad - läs mer nedan! 
 

I detta nyhetsbrev kan du läsa följande 
 

 Nu är det full fart - vad händer i Kvalitet OnLine  

 Vill du diskutera, kontakt sökes - kommer bli många nya grupper i nya portalen! 

 Linda - är ny här på kontoret - utvecklar ny portal och ny hemsida 

 Nytt nätverk - Digitala hjälpmedel och framtidens arbetssätt 

 PROVA PÅ PRIS - att nätverka digitalt - från 990 kr 

 Boka redan nu nästa års Storträff den 16-17 maj 2019 

 Återblick från nätverksträffarna september - tema: Nyheter i standarder, BRC ver.8 och ISO 22000 
med Intertek 

 Nytt samarbete med Svenska Livsmedel 

 Våra experter som svarar på frågor  

 Guldsamarbetsparter och medlemserbjudande 

 

 

http://www.kvalitetonline.se/Produktblad/Medlemskap%20i%20Kvalitet%20OnLine%20med%20prova%20p%C3%A5%20priser%20-%20g%C3%A4ller%20from%201%20okt%202018.pdf
http://www.kvalitetonline.se/Produktblad/Medlemskap%20i%20Kvalitet%20OnLine%20med%20prova%20p%C3%A5%20priser%20-%20g%C3%A4ller%20from%201%20okt%202018.pdf


KOMMANDE AKTIVITETER I HÖST - anmäl dig nedan 

 After Work i Stockholm den 1/11 och Göteborg den 28/11 - öppet för alla! 

  FRI ENTRÉ SCAN PACK mässan i Göteborg den 23- 26 okt- Mobergs produktkontroll 
bjuder in - öppet för alla! 

 Nyhetsuppdatering FSSC 22000 - via SKYPE - den 2/11 med INTERTEK - för medlemmar! 

 BRC - seminarie den 12 & 13 nov - 500 kr/deltagare - öppet för alla! 

 Märkningsdagen 28/11- öppet för alla 
Herax Food Solutions bjuder in till Märkningsdagen den 28/11. 

 Kommande nätverksträffar i Kvalitet OnLine nov/dec 2018, 
TEMA: Visualisera kvalitetsarbetet när orden inte räcker till ingår workshop, Johan 
Lundell! 

  

NU ÄR DET FULL FART I KVALITET ONLINE! 
NYHET! AKTIVITETER FÖR ALLA - du behöver inte vara medlem! 

 AW i Stockholm och Göteborg 

 Fri entré till SCAN PACK - mässan  
Alla är hjärtligt välkomna - läs mer nedan! 

Testa vår nya portal för enkelt smidigt nätverkande digitalt! 
Det har hänt en hel del under sommaren så nu är det dags att börja kunna se nyttan av 
förändringarna. Nu har vi en BETA-version igång för test. Det ser spännade ut med många 
nya möjligheter för er att enkelt kunna knyta kontakter/diskutera era frågor med 
varandra! 
Du som är medlem har fått ett mail med åtkomstkod och det står också vilka grupper du 
har tillgång till!  
Är du inte medlem - tag chansen och prova på - just nu specialpriser från 990 kr - som du 
kan läsa mer om i detta nyhetsbrev. 

Är det något du önskar/saknar sänd mail till support@kvalitetonline.se 

 Vad vill du diskutera? 
Under våra träffar i september månad fick vi in många nya tips/önskemål! Nedan kan 
du se ett urval som kommer att tas upp i portalen! 

Söker kontakt om; 

 Söker kontakt ang. analys av kryddor/tillsatser för lämpliga metoder/resultat. 

 Söker kontakt ang. förvaring av öppen produkt, stora batcher -ex. diskning, förvaring andra 
alternativ 

 Hur har andra livsmedelsföretag gränsvärden på insekter fångade i ljusfällor. Hur många 
insekter är acceptabla att ha i hygienzon och områden där man hanterar öppen produkt? 

 Last cargo - Kund krav - Trailer (4fack) lastad i samtliga med nötchoklad - nästa 5 transporter 
lastas 3fack med veg. olja - samtliga 4 fack diskas mellan varje transport - Vad är last cargo i 
det 4:de facket? *Nötchoklad *Vatten *Tomt *Annat alternativ?  

 Önskar en diskussionsgrupp - är insatt i FSMA - export till USA - önskar en grupp om ämnet. 

 Diskutera alternativa metoder för träning/utb. av personal och även om dokumenthantering 
och informationssystem 

 Förslag på lösningar runt lagbevakning (idag WSP - dyrt) 

 Kontakt med flera som exporterar till Kina! 

 Kontakt med någon angående HACCP och riskbedömningar? 

 Hur många tester bör användas för att bygga upp riktvärden för akrylamid? 

 Öppen diskussion: Kemikaliehantering - önskemål om grupp med detta! 

 Frågeformulär - Questionary - Leverantörsbedömning, önskar en optimal mall - möjlighet till 
grupp i portalen? 

 Öppen diskussion: CSR/Smeta grupp önskas! 

 Hur bedömer man en transportör? Vilka krav kan man ställa? Frågan gäller alla transporter- 
båt,bil,etc.och - utländska, venska - fryst, torrt, kylt! 



  

Septembers nätverksträffar - var mycket givande och uppskattade! 
I nya portalen finns rapport och bilder! 
TEMA: Nyheter i standarder, BRC ver 8 och ISO 22000  

INGÅR: Inspelat webinar med INTERTEK och ppt - finns i portalen som du kan lyssna 
på nu i efterhand. Du kan även använda det som utbildning i ditt företag! 

Det kommer följande uppföljningsmöte/seminarier; 

 Nyhetsuppdatering FSSC 22000 - 2 nov. ( för medlemmar) med Intertek! 

 Utbildning/seminarie BRC - den 12-13 nov 
Läs mer nedan! 

 

 
November/december - kommande nätverksträffar! 

TEMA: Visualisera kvalitetsarbetet när orden inte räcker till!  Johan Lundell, 
Nodd  (Mycket uppskattad föreläsare på Kvalitet OnLine Storträff 2018!) 

Ingår workshop: Visualisera 2  rutiner (livsmedelsbranschen) 

Läs mer nedan och anmäl dig! 
 

 

Linda- ny på kontoret - jobbar med ny portal och hemsida! 
 

 
Linda W. Avramidou 
Kommunikations Strateg 

 

Linda Wannerö Avramidou 

- Kommunikations Strateg 
Linda är webbutvecklare, har en Fil. kand. i Medieteknik med 
spetskompetens mot onlinekommunikation. Utvecklar just nu vårt eget 
nätverk för ökad tillgänglighet och användarvänlighet både via ny portal 
och hemsida! 

I det nya digitala nätverket - Digitala hjälpmedel och framtidens arbetssätt 
kommer vi att  ta fram ideér om hur ni kan underlätta och utveckla ert dagliga 
arbete. 

Linda arbetar även med sökbarhet och företagsnärvaro på sociala medier. 

 

Nytt efterfrågat nätverk! 
Digitala hjälpmedel och framtidens arbetssätt! 

Till vår hjälp i detta nätverk 
Expert: Daniel Persson, verksamhetsutvecklare på Consid (känd fr Kvalitet OnLine - väl 

insatt i livsmedelsbranschen)  
I den här gruppen diskuterar vi hur vi skapar framtidens arbetsplats. Med utgångspunkt i kundens 
upplevelse gäller det att skapa effektiva processer där vi säkerställer att kvalitet samt informations- och 
livsmedelssäkerhet efterlevs samtidigt som vi strävar efter att ha nöjda och kreativa medarbetare! 

 OFFICE 365 

 POWER BI(ingår i Office 365) - mycket användarvänligt. 
Här kan man se exempel på trender från genomförda kontroller gjorda i Excel 
eller från reklamationsstatistik. Data från Excel laddas upp till en databas från 
vilken man kan vrida och vända på data.  

 LUCID CHART - gratisprogram - används för att göra flödesschema.  
Ett företag har köpt in extra stöttåliga Ipads som samtidigt kan användas i 
explosiva miljöer. Positiva erfarenheter från produktionspersonalen.  

 MOODLE - gratisprogram - ta kontroll över företagets e-learning. 
Ett företag har skapat egna utbildningar för att möjliggöra att chaufförer runt om i 
Europa kan tränas och utbildas på ett effektivt sätt. Filer, filmer och tester kan 
läggas upp. Stora friheter att anpassa till den egna verksamheten. Administratörer 
har möjlighet att följa upp de enskilda medarbetarnas resultat. 

 

 



PROVA PÅ ERBJUDANDE KVALITET ONLINE! 
 

 Nya portalen ger möjligheter till fler former av digitala  medlemskap. 
OBS! Digitala nätverken - perosnligt medlemskap!  

Här kan du läsa mer om våra medlemskap! 

 EN SAMMANSTÄLLNING  

Vad ingår i våra olika medlemskap i Kvalitet OnLine  

 

 

ERBJUDANDE 
PREMIUM - KVALITET ONLINE 

FYSISKA NÄTVERKSTRÄFFAR & DIGITALT NÄTVERK PLUS 

KVALITETS & HÅLLBARHETSANSVARIG - LIVSMEDELSBRANSCHEN 

 
PRIS: 4800kr (ord.pris 9495 kr/år) gäller omgående - 31 mars 2019  

 Ingår deltagande 2 st lokala nätverksträffar - nov 2018 och mars 2019!  
Välj en ort:  Malmö - Stockholm - Göteborg - Kalmar - Kristianstad - Helsingborg  

 Inloggning till portalen (personlig) 

Digitala  nätverksgrupper i portalen; 
- Din Lokala grupp- välj en:  Malmö - Stockholm - Göteborg - Kalmar - Kristianstad - Helsingborg - Annan ort 

- Kvalitet OnLine - alla nätverkare (här finns material på temat ifrån nätverksträffarna) 
- Fråga experterna, nyheter och tips  
- Miljö & Hållbarhet för livsmedelsbranschen 
- Digitala hjälpmedel och framtidens arbetssätt 
- Livsmedelsbedrägerier  
- sedan väljer du mellan: BRC eller ISO 22000/FSSC 22000 eller IP Livsmedel 

 

BLI MEDLEM - PROVA PÅ 

 

ERBJUDANDE 
DIGITALT PREMIUM - KVALITET ONLINE (EJ DELTAGA PÅ FYSISKA NÄTVERKSTRÄFFAR ) 

KVALITETS & HÅLLBARHETSANSVARIG - LIVSMEDELSBRANSCHEN 

PRIS: 2500 kr (ord.pris 4995 kr/år) gäller omgående - 31 mars 2019 

 Inloggning till portalen (personlig) 

Digitala  nätverksgrupper i portalen; 
- Din Lokala grupp- välj en:  Malmö - Stockholm - Göteborg - Kalmar - Kristianstad - Helsingborg - Annan ort 

- Kvalitet OnLine - alla nätverkare (här finns material på temat ifrån nätverksträffarna) 
- Fråga experterna, nyheter och tips  
- Miljö & Hållbarhet för livsmedelsbranschen 
- Digitala hjälpmedel och framtidens arbetssätt 
- Livsmedelsbedrägerier 
- sedan väljer du mellan: BRC eller ISO 22000/FSSC 22000 eller IP Livsmedel 

 

BLI MEDLEM - PROVA PÅ 

 

ERBJUDANDE  

DIGITALT - KVALITET ONLINE GÄLLER FÖR EN GRUPP – DIGITALT 
PRIS: 990 kr (ord.pris 1995 kr/år) gäller omgående - 31 mars 2019 

 Inloggning till portalen (personlig) 

 Du kan välja mellan följande grupper/nätverk: 

 IP LIVSMEDEL 

 MILJÖ & HÅLLBARHET för livsmedelsbranschen 

 DIGITALA HJÄLPMEDEL OCH FRAMTIDENS ARBETSSÄTT  
 

BLI MEDLEM - PROVA PÅ 

http://www.kvalitetonline.se/Produktblad/Medlemskap%20i%20Kvalitet%20OnLine%20med%20prova%20p%C3%A5%20priser%20-%20g%C3%A4ller%20from%201%20okt%202018.pdf
https://goo.gl/forms/vthBNz4yHdLk8kvk1
https://goo.gl/forms/vthBNz4yHdLk8kvk1
https://goo.gl/forms/vthBNz4yHdLk8kvk1


 
 VI ÄR MEDLEMMAR! 

 - YTTERLIGARE DELTAGARE I DET DIGITALA NÄTVERKET! 
Vi önskar fler deltagare ifrån vårt företag med tillgång till det digitala nätverket! 

Pris ytterligare deltagare:  990 kr 

OBS! Gäller endast för dem grupper ert medlemskap gäller för! 
 

UTÖKA - FLER DELTAGARE 

 

KOMMANDE NÄTVERKSTRÄFFAR - nov/dec! 
 

 

Mycket uppskattad föreläsare på Kvalitet OnLine Storträff 2018! 

TEMA KOMMANDE NÄTVERKSTRÄFFAR: 

Visualisera kvalitetsarbetet när orden inte räcker till!  
Johan Lundell, Nodd  

Ingår workshop: Visualisera 2 vanliga rutiner i livsmedelsbranschen 

 Du behöver inte memorera vägbeskrivningen när du har en karta. 

 Vi kommer sällan ihåg ord men däremot bilder. 

 IKEA och LEGO är bra förebilder. 

Men det här är ingen kärnfysik. Det handlar bara om att sluta tala om vad folk ska göra 
och istället visa hur det blir. 

  

På nätverksträffarna ingår rundvandring i produktion! 
Begränsat antal platser - max 20 per nätverksträff! 

Julklapp - från oss alla till er alla! 
Tomten kommer tidigt - tag med en produkt i 20 ex. (om möjligt!)  

 

 

 

Nätverksträff 
Kalmar 

 
20 november 

Värdföretag:Mobergarna 
start kl 09.00 

  

 

Nätverksträff 
Malmö 

 
22 november 

Värdföretag: Aryzta 
Bakeries 

start kl 08.00 

 

Nätverksträff 
Helsingborg 

 
 27 november 

Värdföretag: Continental 
Bakeries 

start kl 08.00 

https://goo.gl/forms/vthBNz4yHdLk8kvk1
https://goo.gl/forms/GcHnZwazlMDjm6mm2
https://goo.gl/forms/wOeW5mRklmGAy9FI2
https://goo.gl/forms/hEHuT5dG9yZDd0VR2


 

 

 

Nätverksträff 
Göteborg 

 
28 november 

Värdföretag: Ewalco 
start kl 10.00 

 

Nätverksträff 
Stockholm 

 
29 november 

Värdföretag: Delicato prel. 
start kl 09.00 

 

Nätverksträff 
Kristianstad 

 
4 december  

Värdföretag: Lyckeby 
Starch 

start kl. 09.00 

Special - enbart för medlemmar i Kvalitet OnLines nätverk 
 

 

 

Specialträff Stockholm -
nyheter i standarder 

 
Den 1 nov kl: 14:00 -17.00 

Värdföretag: Olle Nybergs Chark 
avslutas med AW - se nedan! 

 

Nyhetsuppdatering FSSC 22000 
via Skype med INTERTEK 

 
Den 2 nov. kl: 10.30 – 11.30 

via Skype -  Nyheter FSSC 22000  

AFTER WORK & FRI ENTRÉ TILL SCAN PACK! 
 

Du behöver inte vara medlem i Kvalitet OnLine! 

Anmäl dig till AW! Vi bokar bord så ni får sitta tillsammans! 
 

 

 

After Work Stockholm - Globen 
- kl. 17.00 

 
1 november 

samling O´Learys på 12 

 

After Work Göteborg - start 
kl 16.30 

 
28 november  

Ölstugan Tullen, Göteborg 

 

MOBERGS 

PRODUKTKONTROLL BJUDER 

FRI ENTRÉ -  TILL SCANPACK!  

Du behöver inte vara medlem i 
Kvalitet OnLine! 

 

 

 

BRC SEMINARIE DEN 12 OCH 13 NOV. - 500 KR/DELTAGARE 
 

Seminarium via INTERTEK & SWETIC 

Den 12 nov. i Stockholm & 13 nov. i Malmö - pris: 500kr/deltagare läs mer och 
 ANMÄL ER via vår hemsida under kommande öppna utbildningar. OBS! Anmälan går 
direkt till Intertek!  

https://olearys.se/stockholm-tolv-event-center/
http://produktkontroll.se/se-de-senaste-innovationerna-pa-scanpack-23-26-oktober/
http://www.kvalitetonline.se/Lists/ppna%20utbildningar/Samtliga%20utbildningar.aspx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/ppna%20utbildningar/Samtliga%20utbildningar.aspx
http://produktkontroll.se/se-de-senaste-innovationerna-pa-scanpack-23-26-oktober/
https://goo.gl/forms/vyNQZ7ekWOtr61O63
https://goo.gl/forms/ssSJrKQ32zPX84yx1
https://goo.gl/forms/aEiHk9tKUHi1aVsI2
https://goo.gl/forms/JKuF7IaBQ2amqREp1
https://invajo.com/l/txozHlXCxs
https://goo.gl/forms/M9Xst772XtLuXsz93
https://goo.gl/forms/KdJttINgztSSaTsh2


MÄRKNINGSDAGEN DEN 28 NOV! 
 

 

 

Märkningsdagen den 28 nov - hjärtligt välkomna! 

Här kan du läsa mer och anmäla dig! 
Inbjudan och program - Märkningsdagen den 28 nov 

 

Från nätverksträffarna i september månad 2018 
 

Tema - Nyheter i standarder BRC ver 8 & ISO 22000 
 

Kvalitet OnLines expert Intertek gick igenom de nya kraven i standarderna BRC ver 8 
& ISO 22000. 

För medlemmar: Allt genomgånget material, rapport och bilder från nätverksträffarna 
finns i portalen! 

Tema: 
- inspelat webinar från temat, nyheter i standarder BRC ver. 8 och FSSC 22000 
- powerpoint till temat 

Logga in i den nya portalen  
 - du har fått en åtkomstkod av Lena! 

 

 

 
Kalmar - Guldfågeln 

Mörbylånga, Öland 

 

 
Kristianstad - Ingelsta Kalkon 

Tomelilla 

 

 
Malmö - Caldic 

Malmö 

 

 
Helsingborg - Fermia 

Höganäs 

 

 

Göteborg - Feldt´s Fisk & Skaldjur 

Lidköping 

 

https://heraxfood.se/
https://work.facebook.com/company_creation/invite/?ref=AVvonR6MDOuPpIAT8sc8SkmcPvewFRYAlmWND5aQxN6Oy6BeUP0M3Hm1l3Oit5oHKu58U8k33oe-gIJgmdW-KPOM3D9suEIoob722gwCxHLAP4csOuZhFrOVODMqe_8Jz8ZCCTWDTWQSrZFntabzaflH


Haft SKYPE möte Livsmedelsbedrägeri - 8 okt. - för medl. 
 

 

 

Leddes av Rikard, Bergström & Hellqvist 

 där vi diskuterade Livsmedelsbedrägeri: 

 Hur fungerar vårt arbete med att förebygga matbedrägeri i 
praktiken? Vad gör vi?  

 Framgångar och svårigheter? 

 

BOKA IN REDAN NU! Kvalitet OnLine Storträff 2019 
 

 

 

NÄR? 

Den 16-17 MAJ 2019  - 9:e året! 
En succé - Sveriges viktigaste mötesplats! 
Plats:  Malmö Arena Hotel 

Alla är hjärtligt välkomna! 
Årets storträff fick åter igen högt betyg 4,6 av 5 möjliga! 

 

Nytt samarbete - Svenska Livsmedel 
 

Under varje kommande nummer av tidningen Svenska Livsmedel, kommer ett 
helsidesreportage relaterat till Kvalitet OnLine och våra aktiviteter att finnas. Vi är självklart 
väldigt glada för detta ömsesidigt väldigt givande samarbete! 

Som medlem i Kvalitet OnLine kan du ställa frågor till våra 
experter! 

 

Kvalitet OnLine samarbetar med några riktigt kunniga experter. Har du en fråga- skicka in 
den via gruppen Nyheter - Tips & Fråga Experterna - Kvalitet OnLine , i vår nya 
medlemsportal. Tidigare frågor och svar hittar du här.  

Kvalitet OnLines Experter 
 

 

Livsmedelssäkerhet 

 
Bergström & Hellqvist AB 

 

Livsmedelsjuridik 

 
MarLaw 

 

Miljö, arbetsmiljö o CSR 

 
Sweco 

 

Förpackningar 

 
nord emballage 

 

Ständiga förbättringar 

 
Sandholm Associates  

Certifiering och revision 

 
SAI GLOBAL/Valiguard 

 

http://svenskalivsmedel.se/
https://workplace.facebook.com/groups/2148409575479466/
http://portal.kvalitetonline.se/Livsmedel/Lists/Veckans%20frga/AllItems.aspx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Vra Experter/DispForm.aspx?ID=3&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FVra%2520Experter%2FAllItems%2Easpx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Vra Experter/DispForm.aspx?ID=8&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FVra%2520Experter%2FAllItems%2Easpx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Vra Experter/DispForm.aspx?ID=6&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FVra%2520Experter%2FAllItems%2Easpx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Vra Experter/DispForm.aspx?ID=4&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FVra%2520Experter%2FAllItems%2Easpx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Vra Experter/DispForm.aspx?ID=5&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FVra%2520Experter%2FAllItems%2Easpx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Vra Experter/DispForm.aspx?ID=5&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FVra%2520Experter%2FAllItems%2Easpx


 

Allergener 

 
Allergi Kompetens 

 

Certifiering och revision 

 
Intertek 

 

Certifiering och revision 

 
Kiwa 

Märkning 

 

GULD SAMARBETSPARTNERS - KVALITET ONLINE 
 

 

 
Partner nätverksträffar sept´18 

Vi är specialiserade på magneter, 
metalldetektorer, inspektions- 

system och vågar samt 
detekterbara produkter för 

livsmedels- och 
förpackningsindustrin. 

 

 
 

Partner nätverksträffar nov´18 

Lagafors rengöringssystem ger mervärde åt 
livsmedelsindustrin Lagafors levererar 

kompletta hygienlösningar från stationära 
och mobila rengöringssystem till 

diskmaskiner och tillbehör. 

 

 
Partner nätverksträffar 

mars´19 

Centuri underlättar ditt arbete! IT-
stöd för effektiv dokument-, 

avtals-, avvikelse- och 
ärendehantering. Det går även att 
visualisera processer som enkelt 

kan kopplas till dokumenten. 

Erbjudanden från Kvalitet OnLines samarbetsparners! 
 

Detekterbara produkter - till alla medlemmar i nätverket Kvalitet OnLine lämnar vi 10% rabatt på hela sortimentet av 

Detekterbara Produkter; www.detekterbart.se. Ange "KOL2018"   
MOBERGS Produktkontroll AB - www.detekterbart.se  - Fredrik/Martin - 040-6808060 - sales@mobergs.com 

 

Kostnadsfri zonplanering - ange Kvalitet OnLine  
Erbjudande: Höj hygiensäkerheten i er anläggning. Med ett zonplaneringsbesök från oss på Vikan kan vi förebygga och identifiera 
hygieniska utmaningar innan de blir ett problem och inspektörer upptäcker dem.  
Vikan AB - Krister Johansson  - Katrin Larsson  - Tel +46(0)33104510,  Mob +46702221043    www.vikan.se 

 

Anticimex Digitala temperaturkontroll, 10 % på system med trådlös övervakning och larm dygnet runt -  ange Kvalitet 
OnLine Felaktiga temperaturer i viktiga utrymmen kan orsaka många problem. Med trådlös övervakning har du alltid full kontroll 
på temperaturen, var du än befinner dig.  
Anticimex AB - Jessica Sjöö -  mob 070-2633861 - jessica.sjoo@anticimex.se - www. anticimex.se 

 

Erbjudande - detekterbar bläckpenna - ANGE dectasafe 2018   
Artikel 419040522 DectaSafe Detekterbar Bläckpenna med clipp Mängd minst 50st för pris 12.00/st (ord.pris 16.00/st)  
Dectasafe/Tomjo Produkter AB - Thomas Johansson tel. 0371-33037 - www.dectasafe.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kvalitetonline.se/Lists/Medlemserbjudanden/AllItems.aspx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Medlemserbjudanden/AllItems.aspx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Medlemserbjudanden/AllItems.aspx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Medlemserbjudanden/AllItems.aspx
http://www.dectasafe.se/
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Vra Experter/DispForm.aspx?ID=11&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FVra%2520Experter%2FAllItems%2Easpx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Vra Experter/DispForm.aspx?ID=10&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FVra%2520Experter%2FAllItems%2Easpx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Vra Experter/DispForm.aspx?ID=13&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FVra%2520Experter%2FAllItems%2Easpx


Vi önskar er en riktigt fortsatt härlig höst! 
 

 

 

 
Malmögänget lunchar på Saltimporten! 

 

 
Helsingborgsgänget lunchar på Höganäs 
Hamnkrog! 

 

Lena Persson | lena@kvalitetonline.se tel. 042 – 44 99 390 | mobil 0760-120015 

Bendzgatan 45, 256 57, Ramlösa | Svenska Kvalitetssystem AB | www.kvalitetonline.se 

 

Kvalitet OnLines Integritetspolicy - läs mer 
 

Inga fler utskick tack! 

Skulle du vilja avsluta våra utskick från Kvalitet OnLine /Svenska Kvalitetssytem AB, klicka 
här. 

 

     

 

https://drive.google.com/open?id=1qyPUfKhqwEra249PjxXq56PKb0CgLQIK
http://gantrack.com/subscription/unsubscribe/
http://gantrack.com/subscription/unsubscribe/

