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Månadsmail till Grävallvars medlemmar

Ämne: Månadsmejl april/maj - Grävallvar

Datum: 15/5 2020

Hej medlemmar i projekt Grävallvar

Här kommer en kortfattad uppdatering om vad som händer i Grävallvar.

Statistik:

Glädjande att vi fortsättningsvis ser en positiv trend vad gäller besökare, följare och personer 
som skriver under. Kontinuitet med annonsering i press och sociala medier ger ett direkt  
avtryck i statistiken nedan.

Annonsering:

Exempel på annonsering på Facebook.

https://www.facebook.com/search/top/?q=gr%C3%A4vallvar&epa=SEARCH_BOX
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Exempel på annonsering på Instagram

https://www.instagram.com/gravallvar.se/

Hjälp oss att sprida de 28 olika filmerna vi använder i våra annonser genom att gilla/dela våra 
annonser. Ni hittar filmerna som vi hittills har släppt på vår sajt.  

https://gravallvar.se/nyheter/

Vad arbetar vi med: 

• Fortsätter sprida budskapet att undvika dom 6 vanligaste misstagen vid grävarbeten  
• Ledningsanvisning har inte begärts i Ledningskollen
• Handschaktning eller försiktig grävning tillämpas inte inom en meter från  

ledningarna.
• Markarbetets område förändras efter utförd ledningsanvisning.
• Markarbetet påbörjas innan ledningsanvisningen är utförd.
• Den fysiska utsättningen har inte bevarats av entreprenören.
• Den som gräver har inte fått ta del av ledningsanvisningen och saknar därför 

viktig information. 

• Utöka kunskapsbanken med att informera om risker. 

• Planen är att vi ska addera till ett stycke i tidslinjen nedan direkt efter planering. 
Målet är att vi ska publicera informationen under 1:a halvan av juni.

• Fokus kommer ligga på att vi adresserar om dom personliga riskerna.  
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• Samarbete med skolor 
Vi har haft bra diskussion med Thomas Hagman på BYN, Byggindustrins Yrkesnämnd. 
BYN arbetar för att det inom bygg- och anläggningsbranschen ska finnas välutbildade 
och kompetenta yrkesarbetare. 
 
http://www.byn.se/om-byn 
 
Det är bland annat BYN som arrangerar ”gräv SM”. 
 
Det är för tidigt att i detalj berätta om hur samarbetet kan se ut med vi ser båda bra 
möjligheter. Nya möten är inplanerade och mer info kommer fortlöpande. 
 
 

• Grävskador orsakade av privatpersoner
Vi ser en stor ökning av skador som orsakas av privatpersoner ftf. Vi tror att det finns 
ett sammanhang med att många personer har blivit permitterade pga Covid-19 och på 
så vis fått mycket tid till projekt hemma.

Inte en helt enkel uppgift att nå ut till privatpersoner men vi ska undersöka:

• Om vi kan få in artiklar i media som riktar sig till privatpersoner. T ex Vi i Villa.
• Om vi kan etablera ett samarbete med dom större byggvaruhusen som  

t ex Byggmax
• Om vi kan etablera ett samarbete med företag som hyr ut grävmaskiner

 

Nästa medlemsmöte är den 4 juni 2020.

Har ni frågor eller funderingar så tveka inte att ta kontakt. 
 
Hälsningar
Roger Lundgren
Projekt Grävallvar  


