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En säker arbetsplats  
Augusti 2018 

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.  

 
HLR-utbildning 

BI Syd fortsätter att anordna HLR-utbildning som 
ger kursdeltagare grundläggande kunskaper i 
hjärt- och lungräddning och hur man använder 
en defibrillator/hjärtstartare vid ett plötsligt 
hjärtstopp. Utbildningen följer svenska HLR-
rådets riktlinjer och genomförs av mig och 
Melanie Blockley som är certifierade HLR- 
instruktörer.  

 

Utbildningen genomförs under ca 2,5 timmar 
och innehåller både teori och praktikavsnitt. Inga 
förkunskaper krävs. Efter utbildningen får varje 
kursdeltagare ett kompetenskort i HLR. 
Utbildningen är kostnadsfri, men om ni uteblir 
efter anmälan debiteras ni 300 kr. 

Kommande utbildningstillfällen är hos BI i 
Helsingborg den 15 oktober kl 09.30-12.00 samt 
hos BI i Malmö den 22 oktober kl 09.30-12.00.  

 

 

 

Deltagarantalet är begränsat till 14 personer vid 
varje tillfälle. Först till kvarn gäller. Varje 
medlemsföretag får anmäla max 2 deltagare.  

Anmälan görs allra senast två veckor före 
utbildningen på mejl till 
Melanie.Blockley@sverigesbyggindustrier.se  

 
Arbetsmiljöseminarium om tunga 
montage och leveranser  
Utvecklingen av byggandet går emot ett än mera 
industriellt byggande vilket medför fler stora och 
tunga byggdelar som skall transporteras och 
hanteras i hela kedjan från tillverkning till 
montage. Ofta medför detta flera riskfyllda 
moment och flera inblandade aktörer som skall 
hantera dessa element på ett säkert sätt.  
Vad kan vi göra och hur kan vi samverka för att 
förebygga olyckor inom området? 
 
Sveriges Byggindustrier bjuder in till en heldag 
med fokus på Tunga montage och Tunga 
leveranser. Föreläsare från alla led är med och 
berättar om hur man beställer, tillverkar, 
levererar och monterar på ett säkert sätt. 
 
Datum: 26 september 2018, kl 08:30 till 15:30 
Plats: Clarion Hotell, Arlanda, Stockholm 
Anmäl dig redan idag 
https://www.sverigesbyggindustrier.se/arbetsmi
ljoseminarium-om-tunga-montage-o__7825 
 
 

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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