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En säker arbetsplats  
Maj 2019 

Sveriges Byggindustrier (BI) fortsätter sin 
största satsning någonsin på arbetsmiljö 
och säkerhet. I BI Syd finns jag, Charlotta 
Gottschalk Dieden, som arbetsmiljö-
rådgivare för att ger er medlemmar stöd, 
råd och utbildning i allehanda frågor vad 
gäller ert arbetsmiljöarbete.  

 
Arbetsmiljökonferensen 2019 

Temat för byggbranschens Arbetsmiljökonferens 
2019 är SÄKERHETSKULTUR. Säkerhetskultur är 
de gemensamma attityder, värderingar och 
uppfattningar som chefer och medarbetare har 
avseende frågor kring säkerhet och arbetsmiljö. 
Säkerhetskulturen har stor betydelse för hur 
man arbetar på en arbetsplats och en god 
säkerhetskultur är nödvändig för att skapa säkra 
arbetsplatser. En god säkerhetskultur 
kännetecknas bl a av att ledningen i ett företag 
och på en arbetsplats aktivt involverar och 
uppmuntrar alla medarbetare att delta i 
arbetsmiljö och säkerhetsarbetet. 

På årets konferens vänder vi oss främst till 
beställare, projektörer och 
byggarbetsmiljösamordnare samt till er som 
byggentreprenörer och era medarbetare och 
skyddsombud. 

Anmäl er senast den 13 september på 
http://eskolan.bygg.org/sv/seminarier/arbetsmil
jokonferens-2019__374 

OBS, ange ev. kostrestriktioner vid anmälan. 

Välkommen! 

 

 

 

Byggbranschens Säkerhetspark 

Nu har det första spadtaget tagits för 
byggbranschens Säkerhetspark i närheten av 
Arlanda flygplats. I Säkerhetsparken byggs 
tränings- och demonstrationsmiljöer där 
befintliga och nya och säkrare arbetssätt, 
metoder, produkter och utrustning ska kunna 
demonstreras, tränas, utvecklas och utvärderas 
av en bred grupp användare; yrkesarbetare, 
arbetsledare, skyddsombud, byggelever, 
lärlingar, lärare, studenter, arbetsledare, 
platschefer, beställare, projektörer m fl. Läs mer 
om parken  på 
https://www.sverigesbyggindustrier.se/nollvisio
n/byggbranschens-sakerhetspark__8199  
 
Säkerhetsparken kommer att bedrivas som en 
förening, där medlemmarna kan engagera sig 
och påverka skapandet av parken på flera sätt.  
Medlemmarna kan till exempel delta i 
utformningen av träningsstationerna och bidra 
med knowhow, maskiner eller annan utrustning, 
goda idéer eller finansiellt stöd. Medlemskapet 
kommer att erbjudas i olika nivåer för att passa 
olika aktörer i varierande storlek och inriktning. 
Om ni vill bli medlemmar så bara hör av er till 
mig! 
 

Ta hjälp av mig! 

Tveka inte att höra av er kring ovanstående eller 
andra frågor eller problem som ni kan ha vad 
gäller arbetsmiljö och säkerhet. För bokning av 
besök eller rådgivning per telefon eller mejl kan 
ni nå mig på tel 072-5116311 och mejladress 
charlotta.gottschalkdieden@sverigesbyggindustr
ier.se  

Vänliga hälsningar/Charlotta Gottschalk Dieden 
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