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Hej medlemmar i projekt Grävallvar

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

Som vi nämnde i vår aktivitetsplan satte vi upp ett antal kommunikationsmål:

• Vi behöver öka antalet besökare på grävallvar.se samt följare i sociala medier
• Vi behöver öka antalet underskrifter på ”jag är grävallvarlig”
• Vi behöver säkerställa så att det finns matnyttig information på Grävallvar så man har 

en anledning till att besöka sajten.  
 

Vägen dit skulle vara genom att vi ökade våra marknadsföringsinsatser. Vi har bland annat 
annonserat i sociala medier och vi kan nu se att både trafiken och antalet personer som skrivit 
på ”jag är grävallvarlig” ökar vilket ju är mycket glädjande.

Se statistik nedan.  

Vi nämnde också att vi gjorde 28 st olika korta filmer där vi adresserar utmaningar och dom 
vanligaste orsakerna till att skador uppstår. Det är dom filmerna vi använder i våra annonser. 
Ni hittar filmerna som vi hittills har släppt på vår sajt.  
https://gravallvar.se/nyheter/
 
Hjälp oss att sprida sprida filmerna i era kanaler och genom att  
gilla/dela våra annonser.
  
Nu närmast arbetar vi med att förbereda oss inför dom möten vi planerar att genomföra med 
utvalda företag. Dessa möten kommer hållas under Q1 nästa år och syftet är att sprida kun-
skap och hur de kan bidra till 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.
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• 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. 

Nästa medlemsmöte är den 10 mars 2020.
 
Har ni frågor eller funderingar så tveka inte att ta kontakt.

 
Hälsningar
Roger Lundgren
Projekt Grävallvar  

 


