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Alla i byggbranschen ska komma hem oskadda efter en arbetsdag, en vision som idag delas av över 60 
medlemmar i Håll Nollan. Initiativet startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen 
med ambitionen att engagera hela kedjan i ett byggprojekt. Här samverkar företag och organisationer som 
beställer, planerar och genomför byggprojekt. Vår övertygelse är att vi tillsammans kan lära av varandra, förändra 
kulturen, utbilda, utmana, och väcka opinion för noll olyckor i byggbranschen.   
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  NU ÖPPNAR NOMINERINGEN TILL HÅLL NOLLANS ARBETSMILJÖPRIS 2020  

Håll Nollans arbetsmiljöpris uppmärksammar team som har gjort skillnad 
gällande de absolut viktigaste frågorna för bygg- och fastighetsbranschen i 
Sverige – att alla ska komma hem friska och oskadda från våra arbetsplatser.  

Priset delades ut för första gången förra året under Årets bygge med syftet att 
inspirera, uppmärksamma och driva på utvecklingen av arbetsmiljöarbete som främjar 
säkerheten inom byggbranschen.  

- Vi vet att det finns initiativ som varje dag gör skillnad genom att engagerade personer 
och team bidrar och verkar för att skapa trygga och säkra byggarbetsplatser, att lyfta 
fram och dela detta med andra är ett viktigt syfte med priset, säger Ulrika Dolietis, VD 
Håll Nollan. 

I juryn för Håll Nollans arbetsmiljöpris sitter Håll Nollans styrelse som består av:  

• Hayar Gohary, Projektdirektör, Akademiska Hus 
• Gunnar Hagman, VD, Skanska Sverige 
• Roger Linnér, Produktionschef, Peab 
• Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna 
• Catharina Elmsäter-Svärd, VD, Sveriges Byggindustrier 
• Ola Månsson, VD, Installatörsföretagen 
• Ali Sadeghi, Direktör investeringar Trafikverket 
• Claes Magnusson, VD Skolfastigheter Stockholm 
• Mattias Johansson, VD, Bravida 

Nomineringen till 2020 års arbetsmiljöpris är öppen för alla och görs via Håll Nollans 
webbsida www.hallnollan.se 

Priset i korthet 

• Priset riktar sig till alla företag och/eller team och som kan vara en del av eller 
ha flera delar i byggprocessens olika faser, som till exempel byggherrar, 
entreprenörer, inköpare, projektörer och leverantörer   

• Priset delas ut på Byggforum den 31 mars 2020.  
• Nomineringswebben är öppen till den 23 november.  

 

För mer information kontakta:  

Jenny Lindström, Kommunikatör, jenny@jennylindstrom.se, 070-717 75 72 eller  

Ulrika Dolietis, VD, ulrika.dolietis@hallnollan.se  070- 560 71 40 

 


