Informationsbrev Högmora Etapp 2
Mot slutet av december förra året lämnade Birka ut ett informationsblad gällande riskerna
att vistas i närheten av grävmaskiner, dumprar och lastbilar. Detta då det har varit flera
tillbud angående 3:e man kring Birkas pågående arbeten på gatorna samt i schakterna i
området här i Högmora. Syftet med informationsbladet var att tydliggöra de risker som
föreligger och för hur Birka Markbyggnad tillsammans med boende ska uppnå en säker
miljö.
Något som inte togs upp i informationsbrevet men som personal på Birka Markbyggnad nu
vill lyfta är vikten av de avspärrningar som ställs upp. Dessa avspärrningar upprättas inte
bara för Birkas personals skull utan även för boende i området och även förbipasserande i
form av gångtrafikanter, cyklister och bilister. Viktigt att påtala är att barn rör sig i området
och har inte samma förståelse för riskerna som finns kring arbetena som utförs i området.
Därav är det extra viktigt att inte avspärrningar bryts.
Att bryta upp en avstängning är ett brott mot arbetsmiljölagen. Fortsätter Birka
Markbyggnads avstängningar att brytas kommer polisanmälningar att upprättas.
På baksidan av detta blad bifogas informationsbrevet som nämndes ovan om säkerhet
kring maskiner. Den som har frågor eller funderingar är varmt välkommen att komma ner
till etableringen på Skogskärrsvägen 1.
Vi på Birka hoppas att alla tar till sig detta och hjälper oss att se till att Högmora förblir ett
tryggt och säkert område.

Med vänliga hälsningar
Birka Markbyggnad AB

Informationsblad säkerhet kring anläggningsmaskiner
Bilden nedan visar det område kring grävmaskinen där gång- och cykeltrafikanter inte
syns. Att passera i det här området innebär en allvarlig risk för att träffas av maskinen eller
materialet den arbetar med! Detsamma gäller om man måste passera i närheten av en
lastbil som grävmaskinen lastar i, det finns en risk att material ramlar utanför flaket försäkra er alltid om att maskinisten har sett er innan ni passerar.
Våra maskinister och chaufförer har radiokontakt så maskinisten informerar
lastbilschauffören om att ni befinner er i närheten.

Om det inte finns en tydlig gång- och cykelbana – Ta kontakt och gör
dig sedd!

Om ni har några frågor eller vill veta mer om hur maskinerna fungerar och arbetar är ni
varmt välkomna ner till etableringen på Skogskärrsvägen 1. Birka jobbar för en
verksamhet med noll arbetsplatsolyckor – tack för att ni hjälper oss nå det målet!

Med vänliga hälsningar
Birka Markbyggnad AB

