
 
 

 

Håll Nollans säkerhetspush: kommunikationsmaterial 
Inklusive instruktioner för användning 
Håll Nollans säkerhetspush är en gemensam manifestation som kommer att genomföras på 
ett flertal bygg- och anläggningsarbetsplatser runtom hela Sverige. Manifestationens syfte 
är att åskådliggöra att det är genom samarbete och erfarenhetsutbyte som vi skapar en 
olycksfri bygg- och anläggningsbransch, det är värt att kommuniceras!  

I detta stöddokument hittar ni instruktioner och riktlinjer kring den externa och interna 
kommunikationen av Håll Nollans säkerhetspush.   

Logotyp 

Håll Nollans logga ska alltid vara med i all kommunikation i samband med Håll Nollans 
säkerhetspush. Den finns som PNG och eps-fil i både profilfärgen blå och negativ. Vi ser 
gärna att er egen logga är med i all extern kommunikation jämte Håll Nollans logga.  

Illustration (pressbild) 

Som pressbild, men också i annat visuellt material, används en illustration i all extern och 
intern kommunikation av manifestationen.  

Den finns som jpeg, pdf och eps. Håll Nollans logotyp används alltid i samband med 
illustrationen. Illustratörens namn skall användas i samband med illustrationen.  

Illustratör: Emilie Bergman 

Namn 

Håll Nollans säkerhetspush – tillsammans för tryggare byggen.  
 
”Håll Nollans” med inledande VERSALER och ”säkerhetspush” med inledande gemen. Det går 
att separera säkerhetspush från Håll Nollan i löptext, men då måste hela namnet ha 
förekommit tidigare i texten.  

Byline: Tillsammans för tryggare byggen.  

Går att separera från Håll Nollans säkerhetspush och kan med fördel användas som 
rubriksättning i text.  

 

 

 



 
 

Färger 

Om man vill använda en färgplatta som bakgrund till illustrationen, eller jämte den, så 
används färgerna gul och grön. 

GUL (Färgton 60%)  GRÖN   BLÅ (Färgton 90%) 
RGB 255, 237, 0.   RGB 0, 166, 121 RGB 39, 173, 228 
CMYK 0, 0, 100, 0.   CMYK 79, 4, 65, 0 CMYK 71, 11, 0, 0 
Webb #ffed00  Webb #00a578 Webb #26ade4 

 

Copytexter 
För att göra det enklare att skriva om Håll Nollans säkerhetspush och Håll Nollan kommer 
här förslag på copytexter som är fri för användning. Byt ut xxx för att passa er organisation 
och justera gärna innehållet om det behövs. 

Tre förslag för att berätta om att organisationen genom för säkerhetspushen: 
1. Kort, ca 20 ord. (Passar bra till ex. nyhetsbrev eller korta inlägg i sociala medier. Företaget själv är avsändare) 

Tillsammans för tryggare byggen!  
Den 21 september kl 13 krokar xxx arm tillsammans med xxx i Håll Nollans 
säkerhetspush, en gemensam manifestation för säkrare arbetsmiljö. 
 

2. Mellan, ca 60 ord. (Passar bra till ex. nyhetsbrev, sociala medier, internkommunikation, hemsida.) 
Tillsammans för tryggare byggen! 
Den 21 september kl 13 krokar xxx arm tillsammans med xxx i Håll Nollans 
säkerhetspush - en manifestation för att åskådliggöra att samarbete har en avgörande 
betydelse för att skapa en olycksfri bygg- och anläggningsbransch. Det blir ett 
produktionsstopp på bygget/xxx och tillsammans stannar vi upp och uppmärksammar 
hur vi genom samverkan bidrar till en säkrare arbetsplats.  
 

3. Lång, ca 140 ord. (Passar bra till ex. intranät, hemsida, informationmail, kort pressmeddelande.) 
Tillsammans för tryggare byggen! 
Den 21 september kl 13 krokar xxx arm tillsammans med xxx i Håll Nollans 
säkerhetspush - en manifestation för att åskådliggöra att samarbete har en avgörande 
betydelse för att skapa en olycksfri bygg- och anläggningsbransch. Det blir ett 
produktionsstopp på bygget/xxx och tillsammans stannar vi upp och uppmärksammar 
hur vi genom samverkan bidrar till en säkrare arbetsplats.  
Genom film, tal och en gemensam övning inspireras vi till att fortsätta samarbeta för att 
arbetsmiljön alltid ska vara i fokus. Alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser ska 
komma hem oskadda efter varje arbetsdag! 
 
Xxx har varit medlem i Håll Nollan sedan xx år tillbaka. Håll Nollan är en förening med 
över 80 medlemmar som alla samverkar för noll olyckor i bygg- och 
anläggningsbranschen. Håll Nollans säkerhetspush genomförs för andra gången och xxx 
är stolta över att medverka i en av årets viktigaste arbetsmiljödagar.  



 
 

 
 

Kort sammanfattning om Håll Nollan (kan användas fritt i samband med Håll Nollans säkerhetspush)  

Alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag, 
visionen som delas av Håll Nollans över 80 medlemmar. Håll Nollan startades 2017 av 
föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen med ambitionen att engagera hela 
kedjan i ett bygg- och anläggningsprojekt. Genom att lära av varandra förändrar vi kulturer, 
ställer hårdare krav, utbildar och väcker opinion för noll olyckor i bygg- och 
anläggningsbranschen.   

Pressmeddelande 

Ett längre pressmeddelande har tagits fram som gärna får användas i externt bruk för att 
kommunicera deltagandet i Håll Nollans säkerhetspush. Det finns i en separat fil som går att 
ladda hem och som gärna får anpassas för att passa just er organisation.  

Obs! Glöm inte att justera innehållet så att ert företagsnamn är med, liksom infoga ett citat 
från företagsledningen.  

Affischer 

Håll Nollan har tagit fram affischer på både svenska och engelska i två storlekar, A4 och A3. 
De finns att ladda hem på hallnollan.se. De som är nedladdningsbara är framtagna för 
allmän information och tänkta att sitta uppe på de arbetsplatser där säkerhetspushen 
kommer att genomföras. Vi delar gärna med oss av originalfilerna (InDesign) om du som 
kommunikatör själv vill justera affischerna för att passa bättre för just er organisation. 

Vill du ta del av originalfilen? 

Skicka ett mail till hanna.agermo@hallnollan.se får ni InDesign-filerna.  

 

 

Vid frågor, eller behov av stöd eller hjälp i kommunikationen - välkommen att kontakta 
Hanna Ågermo, Håll Nollans kommunikatör.  

hanna.agermo@hallnollan.se 
076-557 31 53 

 


